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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002523-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA CERTIDÃO Certifico que operou a preclusão da decisão de ID 

21986371. Alta Floresta/MT, 30 de setembro de 2019 assinado digitalmente 

Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001662-85.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SILVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO O PRESENTE 

FEITO A FIM DE INTIMAR A PARTE AUTORA, POR MEIO DE SEUS 

PROCURADORES, PARA APRESENTAR OS DADOS BANCÁRIOS DA SRA. 

MARIA SILVEIRA DOS SANTOS, NO PRAZO DE 15 DIAS, A FIM DE SEREM 

EXPEDIDOS OS COMPETENTES ALVARÁS DE TRANSFERÊNCIA DE 

VALORES DEPOSITADOS NOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000048-40.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000048-40.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA HELENA DE OLIVEIRA REU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. 1) 

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

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

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

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

99, do CPC/2015. 3) Embora a parte autora tenha pugnado pela não 

realização de audiência de conciliação/mediação, observo nos autos a 

possibilidade de autocomposição entre os litigantes, bem como que para 

sua não realização é necessária a manifestação de ambas as partes, 

razão pela qual DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24 de março 

de 2020, às 13h00min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca. 4) 

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, 

§ 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, 

art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 

334), . 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 4.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 

que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o 

não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 4.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 4.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC, uma vez que tal providência já foi requerida pela parte autora. 5) 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, 

art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra 

designada, consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, 

art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 5.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 6) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 7) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. 8) Caso não haja composição, após o aporte de resposta aos 

autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000053-62.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000053-62.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA HELENA DE OLIVEIRA REU: BANCO BMG S.A Vistos. 1) RECEBO a 

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

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

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

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

99, do CPC/2015. 3) Embora a parte autora tenha pugnado pela não 

realização de audiência de conciliação/mediação, observo nos autos a 

possibilidade de autocomposição entre os litigantes, bem como que para 

sua não realização é necessária a manifestação de ambas as partes, 

razão pela qual DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24 de março 

de 2020, às 12h30min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca. 4) 

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, 

§ 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, 

art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 

334), . 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 4.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 

que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o 

não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 
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multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 4.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 4.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC, uma vez que tal providência já foi requerida pela parte autora. 5) 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, 

art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra 

designada, consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, 

art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 5.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 6) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 7) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. 8) Caso não haja composição, após o aporte de resposta aos 

autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000081-30.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000081-30.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA GOMES CARDOSO REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 3) Embora a parte autora 

tenha pugnado pela não realização de audiência de conciliação/mediação, 

observo nos autos a possibilidade de autocomposição entre os litigantes, 

bem como que para sua não realização é necessária a manifestação de 

ambas as partes, razão pela qual DESIGNO audiência de conciliação para 

o dia 24 de março de 2020, às 14h00min, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. 4) CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra 

designada, devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a) 

(CPC/2015, art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir (CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a 

citação deverá ocorrer com antecedência mínima de 20 dias da data supra 

designada (CPC/2015, art. 334), . 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de 

citação que, caso a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, 

deverá informar, por petição, apresentada com dez (10) dias de 

antecedência, contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e 

que, havendo litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 

6º). Neste caso, deverá a parte ré apresentar contestação 

observando-se ao disposto no art. 335, II, do CPC/2015. 4.2) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 4.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 4.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC, uma vez que tal providência já foi requerida pela parte autora. 5) 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, 

art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra 

designada, consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, 

art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 5.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 6) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 7) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. 8) Caso não haja composição, após o aporte de resposta aos 

autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000088-22.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GOMES CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000088-22.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

MARIA GOMES CARDOSO REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. 1) 

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

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

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

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

99, do CPC/2015. 3) Embora a parte autora tenha pugnado pela não 

realização de audiência de conciliação/mediação, observo nos autos a 

possibilidade de autocomposição entre os litigantes, bem como que para 

sua não realização é necessária a manifestação de ambas as partes, 

razão pela qual DESIGNO audiência de conciliação para o dia 24 de março 

de 2020, às 13h30min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca. 4) 

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, 

§ 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, 

art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 

334), . 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 4.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 

que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o 

não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 4.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 4.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC, uma vez que tal providência já foi requerida pela parte autora. 5) 
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INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, 

art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra 

designada, consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, 

art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 5.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 6) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 7) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. 8) Caso não haja composição, após o aporte de resposta aos 

autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000003-36.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON THIAGO CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CATIA DAIANE DOS SANTOS DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000003-36.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): ANDERSON THIAGO CARVALHO RÉU: CATIA DAIANE DOS 

SANTOS DE SOUZA Vistos. Trata-se de demanda judicial denominada 

“ação de reconhecimento e dissolução de união estável com pedido de 

partilha de bens móveis, fixação de alimentos e guarda compartilhada de 

menor com tutela de urgência” ajuizada por Anderson Thiago Carvalho em 

desfavor de Catia Daiane dos Santos de Souza, todos qualificados, cujos 

alguns dos pedidos possuem relação aos interesses do menor Enzo 

Gabriel de Souza Carvalho. É o relato do necessário. Decido. 

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora também almeja 

discutir a pensão alimentícia em relação ao filho menor em comum dos 

litigantes, no entanto, apenas a Sra. Catia está no polo passivo da 

demanda, o que não é admissível, vez que ela não possui legitimidade para 

debater os alimentos em nome próprio, razão porque há que ser 

regularizado o polo ativo do feito. Por essas razões, DETERMINO que 

INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias: 1) 

Regularize o polo ativo da ação, incluindo o menor no polo passivo da 

demanda, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 

e 321, ambos do CPC/2015. 2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a 

devida emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto 

no artigo 10 do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida 

determinação. Cumpra-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000058-84.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DA SILVA FERNANDES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000058-84.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

CLAUDIO ANDRE DE MIRANDA REU: EDUARDO DA SILVA FERNANDES 

Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Tratando-se de 

ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 25 de março de 2020, às 12h30min. 3) 

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, 

§ 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, 

art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 

334). 3.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 3.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 

que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o 

não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 3.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 4) INTIME-SE a parte autora, na pessoa de 

seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para 

comparecerem à audiência supra designada, consignando ser obrigatória 

a presença de ambos (CPC/2015, art. 334, § 9º) e, caso a parte não 

possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 4.1) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 5) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 6) Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000103-88.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

PAULA MONTEIRO OAB - 798.704.061-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000103-88.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): M. E. M. P. REPRESENTANTE: PAULA MONTEIRO REU: INSS 

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

previdenciária de concessão de benefício assistencial à pessoa com 

deficiência ajuizada por Maria Eduarda Monteiro Pinheiro em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, todos devidamente 

qualificados. Analisando atentamente os autos, bem como dos 

documentos que instruíram a inicial, vejo que a parte autora não juntou aos 

autos todos os documentos imprescindíveis para a análise da demanda. 

Compulsando aos autos, denota-se que não consta o indeferimento 

administrativo do pedido do benefício almejado junto à autarquia 

previdenciária, restando prejudicada por parte do Juízo a análise das 

argumentações ofertadas pela parte requerente. Destaque-se que o 

escoar do período em que havia sido estipulado o prazo de recuperação 

da parte autora, por si só não é motivo que demonstre recusa ou desídia 

da Autarquia Previdenciária, sendo que a parte autora poderia fazer o 

pedido de prorrogação do benefício, mas não há isto nos autos, tornando 

imprescindível que a parte autora traga aos autos negativa que lhe permita 

ajuizar a demanda. Ademais, considerando que este Magistrado comunga 

com o entendimento atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça 
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(v.g. “STJ; AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda 

Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no 

sentido de que o interesse de agir ou processual configura-se com a 

existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao 

Juiz e de que a necessidade da prestação jurisdicional exige 

demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, 

mormente em casos de direitos protestativos (já que o Poder Judiciário é 

via destinado à resolução de conflitos), sendo este o apontamento a ser 

sanado. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015, juntando aos autos a prova da 

negativa de concessão do benefício previdenciário, seja pelo concreto 

indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese 

jurídica esposada (lembrando que aqui não se está falando em 

esgotamento das vias administrativas, apenas da primeira decisão 

administrativa que teria negado o benefício pleiteado). Depois de decorrido 

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

CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o presente despacho 

está em consonância com a disposição do art. 10, do CPC/15. Cumpra-se 

o necessário.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000166-16.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S.E.M. DEDETIZADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000166-16.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: S.E.M. DEDETIZADORA LTDA - ME Vistos. Trata-se de ação 

de busca e apreensão ajuizada por Bradesco Administradora de 

Consórcio LTDA em face de S.E.M. DEDETIZADORA LTDA – ME, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. A inicial veio instruída com diversos 

documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. Como 

reconhecido no caput do artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a medida 

liminar necessita apenas da comprovação da mora ou da inadimplência, o 

que se verifica por meio de carta registrada expedida por intermédio de 

Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto de Título. Nesse ponto, 

a jurisprudência, com dissidência mínima, sufragou o entendimento de que 

bastará à notificação extrajudicial a entrega da correspondência no 

endereço do devedor, mesmo que não recebida por ele pessoalmente. 

Assim sendo, a antiga discussão acerca de ser necessária a notificação 

pessoal do devedor restou superada, atualmente vigendo a presunção 

juris tantum de que o destinatário tenha recebido a correspondência 

entregue na sua residência. Depois, vale registrar que a mora ocorre ex 

re, pela própria dicção do artigo 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69, que 

assim dispõe: “Art. 2º (...) § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento 

do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do 

referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 

13.043, de 2014)”. Logo, a notificação extrajudicial ou, como queiram, o 

protesto do título não constituem propriamente a mora, apenas servindo ao 

propósito de comprová-la, de sorte que se mostra razoável a mera 

entrega da correspondência à residência do destinatário, o qual, inclusive, 

já estava ciente da mora pelo simples atraso no pagamento das parcelas. 

Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, concorre o seguinte julgado: 

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1010960-88.2018.8.11.0000AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA 

AGRAVADO: VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHOE M E N T AAGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO “ENDEREÇO 

INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – 

NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO 

AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do 

processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação 

fiduciária, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível 

quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização 

do devedor (REsp 1396500/PR). (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, 

Publicado no DJE 06/02/2019)” grifei. Então, da confrontação do 

entendimento jurisprudencial colhe-se a certeza inarredável de que, se é 

prescindível que o próprio devedor receba a notificação, por outro lado, a 

constituição em mora pressupõe que a correspondência seja 

encaminhada ao seu endereço. No presente caso, observo que a parte 

autora enviou a correspondência a fim de comprovar a mora do requerido 

no endereço constante na cédula de crédito bancário, entretanto, tal 

diligência não foi frutífera. Diante disso, entendo prudente determinar que 

a parte autora emende a inicial a fim de comprovar a mora do devedor em 

seu endereço atual. De fato, em casos tais, a obrigação é do comunicante 

diligenciar para que a correspondência chegue até a residência do 

destinatário. Aliás, não há nos autos os comprovantes referentes ao 

pagamento das custas iniciais, de modo que resta como imprescindível a 

necessidade da parte autora juntar tais documentos aos autos, sob pena 

de ser cancelada a distribuição do feito. Assim, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321 do 

CPC/15, EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento para COMPROVAR a 

mora da devedora em seu endereço atual, nos termos do artigo 3º do 

Decreto-Lei nº 911/69. INTIME-SE a parte autora também para, no prazo de 

15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao recolhimento das 

custas processuais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), ou, juntar aos autos 

os respectivos comprovantes, sob pena de cancelamento da inicial. Após 

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

autos CONCLUSOS para deliberação. Consigne-se que o presente 

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

cumprimento da referida determinação. Cumpra-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000082-15.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE LIMA NOSSOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000082-15.2020.8.11.0007. 

REQUERENTE: BANCO FINASA BMC S.A. REQUERIDO: RAFAEL DE LIMA 

NOSSOL Vistos. Trata-se ação de busca e apreensão c/c pedido liminar 

ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Rafael de 

Lima Nossol, todos devidamente qualificados, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. A inicial veio instruída com diversos documentos. 

Vieram-me os autos conclusos. É a síntese do necessário. DECIDO. Para a 

concessão da medida liminar pleiteada, por expressa disposição legal, é 

necessária a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. 

Com efeito, os documentos atrelados à inicial demonstram uma relação 

contratual, bem como suposta mora e a inadimplência do devedor. Por 

outro lado, em consulta ao sistema RENAJUD, verifica-se que o 

proprietário constante no extrato é distinto do constante dos autos, fato 

que impede a apreciação do pedido inicial. Desta forma, intime-se a parte 

autora para que se manifeste nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção sem resolução do mérito por falta de legitimidade 

processual e/ou interesse processual, requerendo o que entender de 

direito. Ressalto que a presente decisão observa o disposto no art. 10 do 

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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000169-68.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR TURELA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO OAB - MT0004151S 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA ALVES DE OLIVEIRA EGER (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000169-68.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): JAIR TURELA CARDOSO REU: LUZIA ALVES DE OLIVEIRA 

EGER Vistos. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais 

por acidente de transito proposta por Jair Turela Cardoso em face de 

Luzia Alves de Oliveira Eger, todos devidamente qualificados. Requer a 

parte autora a concessão da assistência judiciária gratuita, alegando que 

não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem 

prejuízo do seu próprio sustento. Pois bem. A meu ver, toda presunção 

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

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

essas circunstâncias atraem a incidência do artigo 7º do CPC/15, que 

esclarece ser assegurada às partes paridade de tratamento em relação 

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

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

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

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

propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos legais. Para demostrar um critério objetivo, a Defensoria 

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

como critério pra definir uma pessoa como hipossuficiente, aquelas que 

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

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

necessidade resta debelada, necessitando aquele que requer assistência 

da defensoria prove sua condição de hipossuficiência por documentos, 

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

estabelecido para a presunção da necessidade poderá requerer a 

assistência jurídica gratuita ao Defensor Público Geral do Estado 

demonstrando que, apesar da renda familiar mensal ultrapassar a quantia 

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

advogado e custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento 

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

poderá ser apresentado com o preenchimento de formulário padronizado 

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

de hipossuficiente; formulário de avaliação socioeconômica; 

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

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

condições para contratar advogado e custear eventuais despesas em 

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

presume necessitado aquele que tem patrimônio vultoso, ficando a análise 

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

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

aos autos documentos idôneos que comprovem a hipossuficiência 

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

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

sua situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento da justiça 

gratuita. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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

Processo Número: 1000145-40.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN KARDEC RIBEIRO MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO VICTOR CARDOSO DA SILVA OAB - PA19553 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARBARA BARBOSA MARTINS (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1000145-40.2020.8.11.0007. 

AUTOR(A): ALAN KARDEC RIBEIRO MARTINS REU: BARBARA BARBOSA 

MARTINS Vistos. Trata-se de ação de exoneração de pensão alimentícia 

ajuizada por Alan Kardec Ribeiro Martins em face de Barbara Barbosa 

Martins, ambos devidamente qualificados. É o relato do necessário. 

Decido. Verifico que a petição inicial não preenche todos os requisitos do 

artigo 319, do Código de Processo Civil, em especial a inteligência de seu 

inciso III, que assim aduz: “Art. 319. A petição inicial indicará: (...) III - o fato 

e os fundamentos jurídicos do pedido;” A parte autora apenas aduziu que 

seu pedido se amolda ao artigo 1.699 do CC e na Lei nº 5.478/68, não 

especificados os fundamentos de seu pedido. No mais, verifico que não 

houve o recolhimento das custas processuais, pois os comprovantes não 

forma juntados nos autos, assim como não constam como recolhidas as 

devidas guias junto ao Sistema PJE. Diante disso, INTIME-SE a parte autora 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 321, do 

Código de Processo Civil, emende a inicial, sob pena de indeferimento com 

o intuído de: 1) EMENDAR a inicial a fim de preencher todos os requisitos 

do artigo 319, do CPC. 2) PROCEDER com o recolhimento das custas e 

taxas processuais. 3) JUNTAR novamente a sentença que condenou o 

autor na pagamento de alimentos para a requerida de Id. 28047604, eis 

que o constante nos autos não está totalmente legível. Devendo juntar 

ainda a respectiva certidão do trânsito em julgado da referida sentença. 

Consigne-se que o não atendimento às determinações destas 

determinações implicará no indeferimento da petição inicial. Após 

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

autos CONCLUSOS para deliberação. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000190-44.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DOMINGOS TORQUATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000190-44.2020.8.11.0007. AUTOR(A): 

ODETE DOMINGOS TORQUATO REU: BANCO BRADESCO Vistos. 1) 

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

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

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

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

99, do CPC/2015. 3) Embora a parte autora tenha pugnado pela não 

realização de audiência de conciliação/mediação, observo nos autos a 

possibilidade de autocomposição entre os litigantes, bem como que para 

sua não realização é necessária a manifestação de ambas as partes, 

razão pela qual DESIGNO audiência de conciliação para o dia 03 de março 

de 2020, às 13h00min, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca. 4) 

CITE-SE a parte ré para comparecer à audiência supra designada, 

devidamente acompanhada de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, art. 334, 

§ 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir (CPC/2015, 

art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer com 

antecedência mínima de 20 dias da data supra designada (CPC/2015, art. 

334), . 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação que, caso a parte ré 

tenha desinteresse na autocomposição, deverá informar, por petição, 

apresentada com dez (10) dias de antecedência, contados da data da 

audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo litisconsortes, o 

desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos 

os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). Neste caso, deverá a parte ré 

apresentar contestação observando-se ao disposto no art. 335, II, do 

CPC/2015. 4.2) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação, 

que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o 

não comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 4.3) CONSIGNE-SE, 

ainda , no ato de citação que, caso não haja autocomposição na 

audiência, a parte ré terá prazo de quinze (15) dias, a contar da data da 

audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 4.4) CONSIGNE-SE, por fim, no ato citatório, a 

possibilidade de inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII do 

CDC, uma vez que tal providência já foi requerida pela parte autora. 5) 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu(sua) advogado(a) (CPC/2015, 

art. 334, § 3º) e este(a) último(a) para comparecerem à audiência supra 
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designada, consignando ser obrigatória a presença de ambos (CPC/2015, 

art. 334, § 9º) e, caso a parte não possa comparecer, deverá constituir 

representante, por meio de procuração específica, com poderes para 

negociar e transigir. 5.1) CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de 

intimação, que as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido 

de que o não comparecimento injustificado da parte autora à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado. 6) Havendo autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para 

análise acerca de eventual homologação. 7) Caso não haja composição, 

após o aporte de resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do 

CPC/2015. 8) Caso não haja composição, após o aporte de resposta aos 

autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos 

CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001296-46.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTENOR LOURENCO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO AUGUSTO GRADIM PIMENTA OAB - SP226496 (ADVOGADO(A))

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001296-46.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: ANTENOR LOURENCO DA COSTA EXECUTADO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Com base no artigo 10, do Código de Processo Civil, 

DETERMINO a intimação da parte exequente para se manifestar a respeito 

da petição de Id. 21257635, onde a parte executada alega a prescrição e 

a litispendência do objeto desta demanda executiva, no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito. Com o decurso do 

prazo, certifique-se e façam os autos conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000153-56.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ASSAF & ASSAF LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZONIA COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação do Procurador da 

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001243-94.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOIDE PAIVA SUASSUNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

SOLON NETO SUACUNA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

IZABEL MARIA PAIVA SUACUNA (HERDEIRO)

LOIDE PAIVA SUASSUNA (HERDEIRO)

MARLON CRISTIAN PAIVA SUASSUNA (HERDEIRO)

GENEZI MACHADO DOS SANTOS OAB - 923.048.001-06 (PROCURADOR)

MELQUISEDECK PAIVA SUASSUNA (HERDEIRO)

SONATON PAIVA SUASSUNA (HERDEIRO)

ISMALE PETESON SUASSUNA (HERDEIRO)

IASMIN CRISTINI SUASSUNA DOS SANTOS (HERDEIRO)

FABRICIO JUNIOR SUASSUNA DOS SANTOS (HERDEIRO)

 

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

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

parte REQUERENTE, para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios de Id 25758841, bem como a certidão do oficial de justiça de Id 

22925458.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001282-62.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA DE FRANCA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1001282-62.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: BANCO FINASA BMC S.A. EXECUTADO: SILVIA DE FRANCA 

Vistos. DEFIRO o pedido de Id. 24172665 e, como a substituição da 

representação processual da parte demandate já se cumpriu conforme 

certidão de Id. 24645114, DETERMINO a intimação da parte exequente para 

se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, a respeito do resultado da 

pesquisa realizada via Sistema Renajud de Id. 23469104, sob pena de 

arquivamento, nos moldes no artigo 921. Inciso III, do CPC. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005653-98.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE DE MENEZES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1005653-98.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): WALTER JOSE DE MENEZES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio doença ajuizada por Walter José de Menezes em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, todos devidamente 

qualificados. Analisando atentamente os autos, bem como dos 

documentos que instruíram a inicial, vejo que a parte autora não juntou aos 

autos todos os documentos imprescindíveis para a análise da demanda. 

Compulsando aos autos, denota-se que não consta o indeferimento 

administrativo do pedido do benefício almejado junto à autarquia 

previdenciária, restando prejudicada por parte do Juízo a análise das 

argumentações ofertadas pela parte requerente. Destaque-se que o 

escoar do período em que havia sido estipulado o prazo de recuperação 

da parte autora, por si só não é motivo que demonstre recusa ou desídia 

da Autarquia Previdenciária, sendo que a parte autora poderia fazer o 

pedido de prorrogação do benefício, mas não há isto nos autos, tornando 

imprescindível que a parte autora traga aos autos negativa que lhe permita 

ajuizar a demanda. Ademais, considerando que este Magistrado comunga 

com o entendimento atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça 

(v.g. “STJ; AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda 

Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no 

sentido de que o interesse de agir ou processual configura-se com a 

existência do binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao 

Juiz e de que a necessidade da prestação jurisdicional exige 

demonstração de resistência por parte do devedor da obrigação, 

mormente em casos de direitos protestativos (já que o Poder Judiciário é 
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via destinado à resolução de conflitos), sendo este o apontamento a ser 

sanado. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos 

dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015, juntando aos autos a prova da 

negativa de concessão do benefício previdenciário, seja pelo concreto 

indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da autarquia à tese 

jurídica esposada (lembrando que aqui não se está falando em 

esgotamento das vias administrativas, apenas da primeira decisão 

administrativa que teria negado o benefício pleiteado). Depois de decorrido 

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

CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o presente despacho 

está em consonância com a disposição do art. 10, do CPC/15. Cumpra-se 

o necessário.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48594 Nr: 610-23.2007.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Publica do Municipio de Alta Floresta Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Walter Sandmann-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA-MT, para devolução dos autos nº 

610-23.2007.811.0007, Protocolo 48594, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176943 Nr: 871-65.2019.811.0007

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oxigenio Cuiabá Ltda - Multifix

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tornearia M. Dias Ltda-ME, Franciela de Cássia 

Dias Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Aparecida de Almeida 

Maciel - OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anna Laís Pacheco Gabriel - 

OAB:MT/18702-O, Nilton Nunes Gabriel - OAB:4342-B

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

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

parte REQUERENTE, para, no prazo de 05(cinco) dias, indicar o endereço 

atualizado do requerido, tendo em vista a correspondência devolvida pelos 

Correios com a ressalva: “mudou-se”, consoante fl. 21.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 110205 Nr: 5768-49.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidnei Marcelino da Silva, Silvane Aparecida Silva dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Hidrelétrica do Teles Pires S. A., 

Construtora Odebrecht, Conserva de Estradas Ltda, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004/O, Nilton de Souza Arantes - OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre dos Santos 

Pereira Vecchio - OAB:12049/SC, EUCLIDES DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:117069 , Israel Cézar Simas - OAB:16.976-A MT, Luciano 

Henriques de Castro - OAB:40.744/MG, LUIZ FELIPE LELIS COSTA - 

OAB:106752

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

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimação do 

Procurador(a) das partes acerca da perícia designada para o dia 

17/02/2020, às 07 horas, que será realizada na propriedade rural, tendo 

como ponto de encontro dos peritos, partes e assistentes a porta principal 

do Fórum da Comarca de Alta Floresta/MT, conforme noticiado à fl. 460v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182744 Nr: 3848-30.2019.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Seyei Enokawa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos 

Recursos Naturais - IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15285-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar do advogado da parte 

autora, para, querendo, manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, 

conforme item 2 da decisão de fl. 55.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104694 Nr: 6537-91.2012.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Iltro Quintiliano Correia, Maria Aparecida Teles 

de Oliveira

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

SHCAIRA - OAB:20.495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o Procurador da parte 

requerente, para, querendo, no prazo legal, manifestar-se sobre a 

Exceção de Pré-Executividade de fls. 198/237.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114735 Nr: 3152-67.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Osanita Sobral

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

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

OAB:13570-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que em consulta ao sistema e-PrevWeb verifiquei que a RPV de 

n° 0000315.2019.800.807 foi devolvida com a seguinte ressalva: "A 

DATA-BASE ESTÁ POSICIONADA EM UMA DATA ANTERIOR AO 

TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO, E, AINDA, 

PRÓXIMA AO SEU AJUIZAMENTO, INCLUSIVE DIVERGENTE DA LANÇADA 

NA REQUISIÇÃO DA PARTE AUTORA.

 NA OPORTUNIDADE, ESCLAREÇO QUE A DATA-BASE PARA EFEITO DE 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A SER CONSIDERADA É AQUELA EM QUE O 

VALOR ESTÁ POSICIONADO MONETARIAMENTE, QUANDO DA ÚLTIMA 

ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO."

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004139-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004139-13.2019.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA 

NEVES DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença 

e/ou conversão em aposentadoria por invalidez proposta por Maria Neves 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 12 de 1008



da Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados. É o relato do necessário. Decido. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos, eis que preenche os requisitos 

essenciais. 2) Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de 

urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício 

Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como, o 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) NOMEIO, a Dr. (a) Fernanda Marchese Nishioka, 

para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 29/01/2020, às 

13h30m no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). INTIME-SE a Sra. 

Perita da nomeação e do dia e horário designado, via e-mail mediante 

confirmação de recebimento (nandanishi@hotmail.com), consignando-se 

que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 20 

dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem como, 

PROCEDA à intimação da parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados para se submeter ao exame pericial. Ante a imensa 

dificuldade em obter o aceite de médicos peritos para a execução do 

nobre encargo que lhes é atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 

305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e 

efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). Nesta oportunidade, registro que a 

nomeação do Perito se fez através do Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 

22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, conforme extrato anexo. 3) 

INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015. 4) 

Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia 

da inicial, bem com dos documentos que a instruíram indispensável a 

realização da perícia médica e dos quesitos eventualmente apresentados 

pela parte autora, deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora 

de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, 

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005453-91.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO HONORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005453-91.2019.8.11.0007. AUTOR(A): ARLINDO 

HONORIO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença e/ou 

conversão em aposentadoria por invalidez proposta por Arlindo Honório 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados. É o relato do necessário. Decido. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos, eis que preenche os requisitos essenciais. 2) 

Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de urgência, a 

realização de perícia médica. In casu, através do Ofício Circular nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, nos termos da 

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial na pessoa do 

(a) Dr. (a) NOMEIO, a Dr. (a) CATHERINE ROBERTA CASTRO DA SILVA 

BATISTA MORANTE, para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 
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18/02/2020, às 17h30min no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 

INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário designado, via 

e - m a i l  m e d i a n t e  c o n f i r m a ç ã o  d e  r e c e b i m e n t o 

(catherinercdas@hotmail.com), consignando-se que o laudo pericial 

deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 20 dias, contado a partir 

da data da realização da perícia, bem como, PROCEDA à intimação da 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Ante a imensa dificuldade em obter o aceite 

de médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes é 

atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC). Nesta oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez 

através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 

do CJF. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do 

CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao Sr. 

Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) 

A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-95.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS CLAUDINO DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000012-95.2020.8.11.0007. AUTOR(A): LUIZ 

CARLOS CLAUDINO DE ARAUJO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de aposentadoria por 

idade rural com pedido de tutela provisória ajuizada por Luiz Carlos 

Claudino de Araújo em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, 

todos devidamente qualificados. Analisando atentamente os autos, bem 

como dos documentos que instruíram a inicial, vejo que a parte autora não 

juntou aos autos todos os documentos imprescindíveis para a análise da 

demanda, pois, não consta o indeferimento administrativo do benefício 

almejado junto à autarquia previdenciária, restando prejudicada por parte 

do Juízo a análise das argumentações ofertadas pela parte requerente. 

Assim, considerando que este Magistrado comunga com o entendimento 

atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça (v.g. “STJ; 

AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido de 

que o interesse de agir ou processual configura-se com a existência do 

binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que a 

necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência 

por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos 

protestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução de 

conflitos), sendo este o apontamento a ser sanado. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, sob 

pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015, juntando aos autos a prova da negativa de concessão do 

benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada (lembrando 

que aqui não se está falando em esgotamento das vias administrativas, 

apenas da primeira decisão administrativa que teria negado o benefício 

pleiteado). Depois de decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho está em consonância com a 

disposição do art. 10 do CPC/15. Cumpra-se o necessário.
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Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005621-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SALES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR FERNANDO PORTELA SALES OAB - MT25098/O-O 

(ADVOGADO(A))

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE MATOS (REU)

Outros Interessados:

JOAO PEREIRA (CONFINANTES)

MARIA NAIR DA SILVA (CONFINANTES)

MARIO MARQUES DE TOLEDO (CONFINANTES)

DEVANETE BALTAZAR DE TOLEDO (CONFINANTES)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005621-93.2019.8.11.0007. AUTOR(A): CELSO 

SALES REU: MARIA APARECIDA DE MATOS Vistos. 1) INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, 

procedendo ao recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 

do CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob 

pena de cancelamento da distribuição da inicial. 2) Após decorrido tal 

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

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005547-39.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IOLANDA HILARIO DORCA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005547-39.2019.8.11.0007. AUTOR(A): IOLANDA 

HILARIO DORCA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Não 

obstante o interesse público defendido nas causas em que a Fazenda 

Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos 

judiciais, não há uma discricionariedade ampla por parte do advogado 

público para fazer tais acordos de maneira que não é possível identificar, 

prima facie, se o presente feito seria passível de transação judicial, 

mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou 

pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

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

artigo 99, do CPC/2015. 5) INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005514-49.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA DA SILVA SANTANA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005514-49.2019.8.11.0007. AUTOR(A): EDNA DA 

SILVA SANTANA SOUZA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2) Não obstante o interesse público defendido nas causas em que 

a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a realização 

de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por parte do 

advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é possível 

identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de transação 

judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 

pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o 

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, 

além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante 

de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

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

artigo 99, do CPC/2015. 5) INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005637-47.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MARTINS SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005637-47.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

FRANCISCO MARTINS SOBRINHO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. 2) Não obstante o interesse público defendido nas causas em que 

a Fazenda Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a realização 

de acordos judiciais, não há uma discricionariedade ampla por parte do 

advogado público para fazer tais acordos de maneira que não é possível 

identificar, prima facie, se o presente feito seria passível de transação 

judicial, mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 

pugnou pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem parte o INSS e demais 

autarquias federais. Assim, designar audiência na forma do caput do 

artigo 334 do CPC/2015 no presente feito, levando em consideração o 

objeto da causa somente contribuirá para o indesejável prolongamento do 

processo, em sentido diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, 

além de abarrotar a pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante 
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de tais considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

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

artigo 99, do CPC/2015. 5) INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004712-51.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA IZABEL DONADI CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004712-51.2019.8.11.0007. AUTOR(A): CICERA 

IZABEL DONADI CARDOSO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de restabelecimento de 

auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez proposta 

por Cícera Izabel Donadi Cardoso contra o Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, ambos devidamente qualificados. É o relato do necessário. 

Decido. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que devidamente 

emendada. 2) Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de 

urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício 

Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como, o 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) NOMEIO, a Dr. (a) CATHERINE ROBERTA 

CASTRO DA SILVA BATISTA MORANTE, para realizar a perícia médica na 

parte autora, no dia 19/02/2020, às 18h00min no prédio deste Fórum (sala 

de fisioterapia). INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário 

designado, via e-mail mediante confirmação de recebimento 

(nandanishi@hotmail.com), consignando-se que o laudo pericial deverá 

ser apresentado a este juízo no prazo de 20 dias, contado a partir da data 

da realização da perícia, bem como, PROCEDA à intimação da parte autora 

para comparecer no local, dia e horário designados para se submeter ao 

exame pericial. Ante a imensa dificuldade em obter o aceite de médicos 

peritos para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, FIXO os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma 

tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). Nesta 

oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez através do 

Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – 

AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, 

conforme extrato anexo. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 

465 do CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE 

ao Sr. Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) 

A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Por fim, DETERMINO que 

a Secretaria da Vara proceda com o desentranhamento da petição de Id. 

25549341, tendo em vista que é estranha ao processo, certificando o ato 

nos autos. 13) Após tudo cumprido, façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005611-49.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MEDEIROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005611-49.2019.8.11.0007. AUTOR(A): SILVANA 

MEDEIROS DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural com 

pedido de tutela provisória ajuizada por Silvana Medeiros da Silva em face 

do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, todos devidamente 

qualificados. Analisando atentamente os autos, bem como dos 

documentos que instruíram a inicial, vejo que a parte autora não juntou aos 

autos todos os documentos imprescindíveis para a análise da demanda, 

pois, não consta o indeferimento administrativo do benefício almejado junto 

à autarquia previdenciária, restando prejudicada por parte do Juízo a 

análise das argumentações ofertadas pela parte requerente. Assim, 

considerando que este Magistrado comunga com o entendimento 

atualmente dominante no Superior Tribunal de Justiça (v.g. “STJ; 

AgRg-AREsp 152.247; Proc. 2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; Rel. 

Min. Humberto Martins; Julg. 17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido de 

que o interesse de agir ou processual configura-se com a existência do 

binômio necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que a 

necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência 

por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos 

protestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução de 

conflitos), sendo este o apontamento a ser sanado. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, sob 

pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015, juntando aos autos a prova da negativa de concessão do 

benefício previdenciário, seja pelo concreto indeferimento do pedido, seja 

pela notória resistência da autarquia à tese jurídica esposada (lembrando 

que aqui não se está falando em esgotamento das vias administrativas, 

apenas da primeira decisão administrativa que teria negado o benefício 

pleiteado). Depois de decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, 

CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

CONSIGNE-SE que o presente despacho está em consonância com a 

disposição do art. 10 do CPC/15. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005649-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EUDIMARA DEBORA PAGANOTTI DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005649-61.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

EUDIMARA DEBORA PAGANOTTI DE OLIVEIRA REU: INSS INSTITUTO 

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

aposentadoria por idade rural com pedido de tutela provisória ajuizada por 

Eudimara Debora Paganotti de Oliveira em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS, todos devidamente qualificados. Analisando 

atentamente os autos, bem como dos documentos que instruíram a inicial, 

vejo que a parte autora não juntou aos autos todos os documentos 

imprescindíveis para a análise da demanda, pois, não consta o 

indeferimento administrativo do benefício almejado junto à autarquia 

previdenciária, restando prejudicada por parte do Juízo a análise das 

argumentações ofertadas pela parte requerente. Assim, considerando que 

este Magistrado comunga com o entendimento atualmente dominante no 

Superior Tribunal de Justiça (v.g. “STJ; AgRg-AREsp 152.247; Proc. 

2012/0055521-5; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; Julg. 

17/05/2012; DJE 08/02/2013”), no sentido de que o interesse de agir ou 

processual configura-se com a existência do binômio 

necessidade-utilidade da pretensão submetida ao Juiz e de que a 

necessidade da prestação jurisdicional exige demonstração de resistência 

por parte do devedor da obrigação, mormente em casos de direitos 

protestativos (já que o Poder Judiciário é via destinado à resolução de 

conflitos), sendo este o apontamento a ser sanado. Destaque-se que o 

argumento de que houve o indeferimento tácito do pedido para corroborar 

demora injustificada da autarquia previdenciária não procede, tendo em 

vista que a parte autora protocolou o pedido em 20 de novembro de 2019, 

sendo que não resta evidenciada uma demora demasiada no momento. 

Logo, é imprescindível que a parte autora comprove o indeferimento 

administrativo ou demora demasiada injustificada, sob pena de ser 

indeferida a petição inicial. Assim, INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, sob pena de indeferimento, 

nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do CPC/2015, juntando aos 

autos a prova da negativa de concessão do benefício previdenciário, seja 

pelo concreto indeferimento do pedido, seja pela notória resistência da 

autarquia à tese jurídica esposada (lembrando que aqui não se está 

falando em esgotamento das vias administrativas, apenas da primeira 

decisão administrativa que teria negado o benefício pleiteado). Depois de 

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

autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o presente 

despacho está em consonância com a disposição do art. 10 do CPC/15. 

Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000106-43.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRACEMA CORDEIRO FRIGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000106-43.2020.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA 

IRACEMA CORDEIRO FRIGO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de ação previdenciária de 

aposentadoria por idade rural com pedido de tutela provisória antecipada 

ajuizada por Maria Iracema Cordeiro Frigo em face do Instituto Nacional de 

Seguro Social – INSS, todos devidamente qualificados. Analisando a 

petição inicial, vejo que a parte autora não juntou aos autos todos os 

documentos imprescindíveis para a análise da demanda. Denota-se que a 

inicial não veio instruía com o instrumento procuratório, declaração de 

hipossuficiência, documentos que comprovam o inicio de prova material 

para a obtenção do benefício previdenciário almejado, bem como o 

indeferimento administrativo do pedido do benefício requerido junto à 

autarquia previdenciária, restando prejudicada por parte do Juízo a análise 

das argumentações ofertadas pela parte requerente. Assim, INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, sob 

pena de indeferimento, nos termos dos artigos 320 e 321, ambos do 

CPC/2015, juntando aos autos a prova da negativa de concessão do 

benefício previdenciário, bem como todos os demais documentos 

indispensáveis para o processamento desta demanda conforme acima 

mencionado sob pena de indeferimento da petição inicial. Depois de 

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

autos CONCLUSOS para deliberação. CONSIGNE-SE que o presente 

despacho está em consonância com a disposição do art. 10 do CPC/15. 

Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005564-75.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGINALDO RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL GOMES NETO OAB - MT0016341A (ADVOGADO(A))
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MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005564-75.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

ANGINALDO RODRIGUES DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de 

ação de restabelecimento de auxílio-doença e/ou conversão em 

aposentadoria por invalidez proposta por Anginaldo Rodrigues da Silva 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados. É o relato do necessário. Decido. 1) RECEBO a inicial em 

todos os seus termos, eis que preenche os requisitos essenciais. 2) 

Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de urgência, a 

realização de perícia médica. In casu, através do Ofício Circular nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, nos termos da 

Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial na pessoa do 

(a) Dr. (a) NOMEIO, a Dr. (a) CATHERINE ROBERTA CASTRO DA SILVA 

BATISTA MORANTE, para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 

18/02/2020, às 18h30min no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 

INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário designado, via 

e - m a i l  m e d i a n t e  c o n f i r m a ç ã o  d e  r e c e b i m e n t o 

(catherinercdas@hotmail.com), consignando-se que o laudo pericial 

deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 20 dias, contado a partir 

da data da realização da perícia, bem como, PROCEDA à intimação da 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Ante a imensa dificuldade em obter o aceite 

de médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes é 

atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC). Nesta oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez 

através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 

do CJF. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do 

CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao Sr. 

Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) 

A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005566-45.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONE SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005566-45.2019.8.11.0007. AUTOR(A): MARIA 

IVONE SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação de restabelecimento de 
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auxílio-doença e/ou conversão em aposentadoria por invalidez proposta 

por Maria Ivone Silva contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados. É o relato do necessário. Decido. 1) 

RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que preenche os requisitos 

essenciais. 2) Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de 

urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício 

Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como, o 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) NOMEIO, a Dr. (a) Fernanda Marchese Nishioka, 

para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 29/01/2020, às 

13h:00m no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). INTIME-SE a Sra. 

Perita da nomeação e do dia e horário designado, via e-mail mediante 

confirmação de recebimento (nandanishi@hotmail.com), consignando-se 

que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 20 

dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem como, 

PROCEDA à intimação da parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados para se submeter ao exame pericial. Ante a imensa 

dificuldade em obter o aceite de médicos peritos para a execução do 

nobre encargo que lhes é atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 

305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e 

efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). Nesta oportunidade, registro que a 

nomeação do Perito se fez através do Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 

22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, conforme extrato anexo. 3) 

INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015. 4) 

Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia 

da inicial, bem com dos documentos que a instruíram indispensável a 

realização da perícia médica e dos quesitos eventualmente apresentados 

pela parte autora, deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora 

de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, 

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005597-65.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ROLDAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005597-65.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

SEBASTIAO ROLDAO DA SILVA REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de ação de reparação 

por danos morais proposta por Sebastião Roldão da Silva contra a 

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Alega a parte autora que é pessoa 

pobre na acepção legal da palavra, não podendo arcar com o pagamento 

das taxas e custas processuais, pleiteando, assim, para que lhe sejam 

concedidos os benefícios da Justiça Gratuita. Pois bem. A meu ver, toda 

presunção legal permite prova contrária. Até porque, em se 

caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de gratuidade 

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

do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes paridade de 

tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, 

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

processuais. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência 

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

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

comprovação do preenchimento dos pressupostos legais. Além disso, 
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observa-se que os documentos juntados aos autos são datados entre 

2017 e julho de 2018, sendo que este é um lapso muito extenso a fim de 

comprovar estado de miserabilidade atual, logo, há a necessidade de 

determinar a emenda da inicial, para que o autor tenha possibilidade de 

comprovar sua alegação, por intermédio de documentação hábil e 

atualizada. Assim, DETERMINO que a parte autora, no prazo de 15 

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

hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de imposto de 

renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de água dos 

últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita. CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no 

art. 10 do CPC/15. Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE, e façam os autos CONCLUSOS para deliberação. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005590-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA RODRIGUES PEGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005590-73.2019.8.11.0007. AUTOR(A): ROSILDA 

RODRIGUES PEGO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença 

e/ou conversão em aposentadoria por invalidez proposta por Rosilda 

Rodrigues Pego contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados. É o relato do necessário. Decido. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos, eis que preenche os requisitos 

essenciais. 2) Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de 

urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício 

Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como, o 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) NOMEIO, a Dr. (a) CATHERINE ROBERTA 

CASTRO DA SILVA BATISTA MORANTE, para realizar a perícia médica na 

parte autora, no dia 18/02/2020, às 18h00min no prédio deste Fórum (sala 

de fisioterapia). INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário 

designado, via e-mail mediante confirmação de recebimento 

(catherinercdas@hotmail.com), consignando-se que o laudo pericial 

deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 20 dias, contado a partir 

da data da realização da perícia, bem como, PROCEDA à intimação da 

parte autora para comparecer no local, dia e horário designados para se 

submeter ao exame pericial. Ante a imensa dificuldade em obter o aceite 

de médicos peritos para a execução do nobre encargo que lhes é 

atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), 

excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o 

ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, 

do CPC). Nesta oportunidade, registro que a nomeação do Perito se fez 

através do Sistema Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça 

Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 22 da Resolução nº 305/2014 

do CJF. 3) INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do 

CPC/2015. 4) Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao Sr. 

Perito cópia da inicial, bem com dos documentos que a instruíram 

indispensável a realização da perícia médica e dos quesitos 

eventualmente apresentados pela parte autora, deste Juízo e da parte ré 

(cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado 

na Secretaria da Vara). 5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A 

parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) 

A parte autora é incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte 

autora para o trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da 

parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso 

temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo 

incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe? f) A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 

exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005606-27.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PIMENTEL DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005606-27.2019.8.11.0007. AUTOR(A): BENEDITO 

PIMENTEL DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Entendo 

necessário, para análise do pedido de tutela de urgência, a realização de 

estudo socioeconômico. In casu, através do Ofício Circular nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, tratando-se de pleito 

de benefício de amparo social ao idoso, DETERMINO a realização de 

estudo socioeconômico para apurar mais precisamente a possível renda 

per capita da família da parte demandante. No referido estudo, a 

Assistente Social deverá indicar as condições da habitação, os móveis 

que a incrementam, além de outros dados que julgar necessários para se 

visualizar o padrão econômico da família. 3) INTIME-SE as parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar quesitos para 

realização de estudo socioeconômico. 4) Após decorrido o prazo de que 

trata o item “3”, com ou sem a vinda dos quesitos da parte autora, 

CERTIFIQUE-SE e NOTIFIQUE-SE a Assistente Social, requisitando-se a 

realização do estudo social com encaminhamento a este Juízo no prazo de 

30 (trinta) dias, atentando-se aos quesitos que porventura forem 

apresentados, além das ponderações supracitadas. 4.1) ENCAMINHE-SE, 

à Assistente Social os quesitos porventura apresentados pela parte 

autora e aqueles da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício 

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 5) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 5.1) Destarte, após a juntada do 

estudo socioeconômico, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o 

requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, 

CPC/2015), consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem 

resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as 

advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. 5.2) No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do estudo 

socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o mesmo. 6) Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o estudo 

socioeconômico, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação. 7) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

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

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

99, do CPC/2015. 8) Após tudo cumprido, façam os autos CONCLUSOS 

para deliberação. 9) CIÊNCIA ao Ministério Público, inclusive, para dizer se 

tem interesse em atuar no presente feito, vez que o polo ativo se encontra 

composto por pessoa idosa. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005635-77.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVAM NETO LEANDRO LUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005635-77.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: 

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: 

ESTEVAM NETO LEANDRO LUZ Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os 

seus termos, eis que preenche os requisitos legais. 2) DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte exequente, diante de 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admite a concessão das 

benesses da Justiça Gratuita às entidades filantrópicas 

independentemente de comprovação. 3) Caso haja pedido da parte 

exequente neste sentido, independentemente de novo despacho, 

EXPEÇA-SE a certidão de que trata o art. 828 do CPC/2015 devendo o 

exequente, nesse caso, comprovar nos autos a(s) efetivação (ções) da 

(s) averbação (ções), no prazo de 10 (dez) dias (CPC/2015, art. 828, § 

1º). 4) CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

contados da citação, pagar a dívida (CPC/2015, art. 829, caput). 

CONCEDO os benefícios do art. 212, § 2°, do CPC/15. 4.1) A parte 

executada, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá, 

no prazo de 15 (quinze) dias, após a juntada aos autos do mandado de 

citação, opor-se à execução por meio de embargos (art. 915, CPC/2015). 

4.2) CONSIGNE-SE, também no ato de citação que, no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando o 

depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e 

de honorários de advogado, a parte executada poderá requerer que lhe 

seja permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (art. 

916, caput, CPC/2015) e que a opção por tal parcelamento importa 

renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, CPC/2015). Fazendo 

essa opção, deverá a parte devedora não só comprovar imediatamente o 

depósito inicial (30%), acrescido de custas e honorários de advogado, 

mas, também continuar a depositar as parcelas vincendas, 

independentemente da apreciação judicial de tal pedido (art. 916, § 2º, 

CPC/2015). 4.3) Se a parte executada fizer o requerimento da opção de 

que trata o item “4.2”, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca 

de tal pleito, após o que, deverão vir os autos CONCLUSOS para análise, 

na forma do art. 916, § 1º, do CPC/2015. 4.4) Se infrutífera a citação, 

arreste-se tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, nos 

termos do art. 830 e 831 ambos do CPC/15. 5) FIXO os honorários em 10% 

(dez por cento) sobre o valor do débito (CPC/2015, art. 827, caput), 

reduzindo-se, pela metade, tal valor, se houver integral pagamento no 

prazo de 03 (três) dias (CPC/2015, art. 827, § 1º). 6) Decorrido o prazo 

sem o devido pagamento, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte exequente, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o que entender de direito. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003391-78.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE JESUS SERGIO (REU)

J DE JESUS SERGIO - SERVICOS - ME (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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FLORESTA DECISÃO Processo: 1003391-78.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT RÉU: J DE JESUS 

SERGIO - SERVICOS - ME, JOSE DE JESUS SERGIO Vistos. Trata-se de 

ação monitória ajuizada por Cooperativa de Crédito, Poupança e 

Investimento do Norte Mato-Grossense em face de J de Jesus Sergio 

Serviços ME, e José de Jesus Sérgio, todos qualificados nos autos em 

epígrafe. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, desconsidero a 

petição de Id. 25642840, haja vista que ainda não houve tentativa de 

citação da parte requerida. No mais: 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, eis que devidamente emendada. 2) Tratando-se de monitória de 

pagamento de quantia e, estando ela aparelhada com documento 

comprobatório da probabilidade da existência do direito alegado pela parte 

autora (documentos juntados com a inicial), EXPEÇA-SE MANDADO 

MONITÓRIO de PAGAMENTO e de CITAÇÃO, concedendo-se à parte ré o 

prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de 

honorários de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (CPC/2015, 

art. 701). 2.1) CONSIGNE-SE, no mandado, que a parte ré será isenta do 

pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo do item 

“2” (CPC/2015, art. 701, § 1º). 2.2) CONSIGNE-SE, ainda, no mandado, a 

advertência de que, se não opostos embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, converter-se-á o mandado monitório em mandado executivo, 

prosseguindo-se na forma do cumprimento da sentença (CPC/2015, art. 

701, § 2º). 3) Se houver oposição de embargos, CERTIFIQUE-SE a respeito 

da tempestividade e, independentemente de novo despacho, INTIME-SE a 

parte autora para se manifestar a respeito dos embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC/2015, art. 702, § 5º). Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005630-55.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELIO FELIPE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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FLORESTA Processo: 1005630-55.2019.8.11.0007. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: JOCELIO FELIPE DA SILVA Vistos. 1) INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, 

procedendo ao recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 

do CPC/2015), ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob 

pena de cancelamento da distribuição da inicial. 2) Após decorrido tal 

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

CONCLUSOS para deliberação. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005448-69.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILDE ROCHA (REQUERENTE)

WILTON PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

MARIA JOSE ROCHA (REQUERENTE)

ELIAS PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE OAB - SP0053553A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PEREIRA SILVA DA ROCHA (INVENTARIADO)

VIRGOLINO RODRIGUES DA ROCHA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005448-69.2019.8.11.0007. REQUERENTE: ELIAS 

PEREIRA DA ROCHA, MARIA JOSE ROCHA, WILTON PEREIRA ROCHA, 

JOSE WILDE ROCHA INVENTARIADO: ANA PEREIRA SILVA DA ROCHA, 

VIRGOLINO RODRIGUES DA ROCHA Vistos. 1) INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a exordial, procedendo ao 

recolhimento das custas processuais (artigos 320 e 321 do CPC/2015), 

ou, juntar aos autos os respectivos comprovantes, sob pena de 

cancelamento da distribuição da inicial. 2) Após decorrido tal prazo, com 

ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. Cumpra-se o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004631-05.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES MALHEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA
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FLORESTA Processo: 1004631-05.2019.8.11.0007. AUTOR(A): ANDREIA 

ALVES MALHEIROS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-doença 

e/ou conversão em aposentadoria por invalidez proposta por Andreia 

Alves Malheiros contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

ambos devidamente qualificados. É o relato do necessário. Decido. 1) 

RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que preenche os requisitos 

essenciais. 2) Entendo necessário, para análise do pedido de tutela de 

urgência, a realização de perícia médica. In casu, através do Ofício 

Circular nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a 

Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em 

benefícios previdenciários afetos à área médica, bem como, o 

levantamento socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para 

após ser procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior 

celeridade ao deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na 

oportunidade, os quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, 

nos termos da Resolução nº 305/2014 do CJF, NOMEIO perito (a) judicial 

na pessoa do (a) Dr. (a) NOMEIO, a Dr. (a) Fernanda Marchese Nishioka, 

para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 29/01/2020, às 

14h00m no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). INTIME-SE a Sra. 

Perita da nomeação e do dia e horário designado, via e-mail mediante 

confirmação de recebimento (nandanishi@hotmail.com), consignando-se 

que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 20 

dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem como, 

PROCEDA à intimação da parte autora para comparecer no local, dia e 

horário designados para se submeter ao exame pericial. Ante a imensa 

dificuldade em obter o aceite de médicos peritos para a execução do 

nobre encargo que lhes é atribuído, FIXO os honorários periciais em R$ 

500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a tabela V da Resolução nº 

305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma tutela de mérito mais célere e 

efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). Nesta oportunidade, registro que a 

nomeação do Perito se fez através do Sistema Eletrônico de Assistência 

Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, conforme determina o art. 

22 da Resolução nº 305/2014 do CJF, conforme extrato anexo. 3) 

INTIMEM-SE ambas as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, se manifestarem na forma do § 1º do art. 465 do CPC/2015. 4) 

Após o cumprimento do item anterior, ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia 

da inicial, bem com dos documentos que a instruíram indispensável a 

realização da perícia médica e dos quesitos eventualmente apresentados 

pela parte autora, deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

5) Estabeleço como QUESITOS DO JUÍZO: a) A parte autora é portadora 

de deficiência/moléstia/doença? De que tipo? b) A parte autora é 

incapacitada para trabalhar? c) A incapacidade da parte autora para o 

trabalho é parcial ou total? Explique. d) A incapacidade da parte autora 

para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto 

tempo é a incapacidade da autora? e) Havendo incapacidade, 

a p r o x i m a d a m e n t e  d e s d e  q u a n d o  e l a  e x i s t e ?  f )  A 

deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se 

em fase evolutiva ou residual? g) Constatada a incapacidade para o 

trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento 

desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da 

evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora 

a parte autora? h) Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando 
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exerce essa atividade? i) A incapacidade, se existente, é para qualquer 

atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É 

possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, 

idade e acesso a atividades de reabilitação? j) A parte autora é incapaz 

para a vida independente? k) A deficiência/moléstia de que é portadora a 

parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? l) Existe 

tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor 

aproximado do tratamento? m) O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? n) Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? 6) O laudo pericial deverá ser apresentado em 30 

(trinta) dias, a contar da data designada para realização da perícia. 7) 

Após o cumprimento dos itens anteriores, uma vez agendada a perícia, 

INTIME-SE a parte autora acerca da data, local e horário da perícia, 

consignando que a parte autora deverá comparecer no dia, local e horário 

designados, para se submeter ao exame pericial, devendo levar consigo 

eventuais exames atualizados para análise, por parte do perito. 7.1) Por 

conseguinte, caso haja, INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para 

apresentarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias, seus pareceres. 7.2) 

O laudo pericial deverá conter a exposição do objeto da perícia, a análise 

técnica ou científica realizada, indicação do método utilizado, resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados, bem como, em linguagem 

simples, indicar como alcançou suas conclusões, sendo vedado ao perito 

ultrapassar os limites de sua designação, bem como, emitir opiniões 

pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia 

(art. 473, incisos I a IV e §§ 1º e 2º, CPC/2015). 8) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 8.1) Destarte, após a juntada do 

laudo pericial, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o requerido, nas 

pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 8.2) No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico, consignando que o 

silêncio valerá pela presunção de concordância com o laudo pericial. 9) 

Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a perícia, quando poderá, se for o caso, 

impugnar documentos e teses levantadas na contestação. 10) Com a 

manifestação das partes, ou, decorrido o prazo in albis para tanto, 

REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais através do Sistema 

Eletrônico de Assistência Judiciária Gratuita da Justiça Federal – AJG/JF, 

na forma do art. 22 da Resolução nº 305/2014 do CJF. 11) DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção de veracidade da 

afirmação da parte requerente (pessoa física) de que não possui 

recursos suficientes para pagar as custas e as despesas processuais, 

nos termos do § 3º, do art. 99, do CPC/2015. 12) Após tudo cumprido, 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004994-89.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LVL COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLAS MASSAHARU ISHITANI OAB - MT15285-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON SAIS MACHADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004994-89.2019.8.11.0007. EXEQUENTE: LVL 

COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP EXECUTADO: EMERSON SAIS 

MACHADO Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos, eis que 

devidamente emendada. 2) Caso haja pedido da parte exequente neste 

sentido, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE a certidão de 

que trata o art. 828 do CPC/2015 devendo o exequente, nesse caso, 

comprovar nos autos a(s) efetivação (ções) da (s) averbação (ções), no 

prazo de 10 (dez) dias (CPC/2015, art. 828, § 1º). 3) CITE-SE a parte 

executada para, no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, pagar a 

dívida (CPC/2015, art. 829, caput). CONCEDO os benefícios do art. 212, § 

2°, do CPC/15. 3.1) A parte executada, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderá, no prazo de 15 (quinze) dias, após a juntada 

aos autos do mandado de citação, opor-se à execução por meio de 

embargos (art. 915, CPC/2015). 3.2) CONSIGNE-SE, também no ato de 

citação que, no prazo para embargos, reconhecendo o crédito da parte 

exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em 

execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, a parte 

executada poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 

06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros 

de um por cento ao mês (art. 916, caput, CPC/2015) e que a opção por tal 

parcelamento importa renúncia ao direito de opor embargos (art. 916, § 6º, 

CPC/2015). Fazendo essa opção, deverá a parte devedora não só 

comprovar imediatamente o depósito inicial (30%), acrescido de custas e 

honorários de advogado, mas, também continuar a depositar as parcelas 

vincendas, independentemente da apreciação judicial de tal pedido (art. 

916, § 2º, CPC/2015). 3.3) Se a parte executada fizer o requerimento da 

opção de que trata o item “4.2”, independentemente de novo despacho, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca de tal pleito, após o que, deverão vir os autos 

CONCLUSOS para análise, na forma do art. 916, § 1º, do CPC/2015. 3.4) 

Se infrutífera a citação, arreste-se tantos bens quanto bastem para a 

garantia da execução, nos termos do art. 830 e 831 ambos do CPC/15. 4) 

FIXO os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito 

(CPC/2015, art. 827, caput), reduzindo-se, pela metade, tal valor, se 

houver integral pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC/2015, art. 827, 

§ 1º). 5) Decorrido o prazo sem o devido pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005457-31.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005457-31.2019.8.11.0007. AUTOR(A): NEUZA 

MARIA DA SILVA REU: SEGURADORA LÍDER Vistos. 1) RECEBO a inicial 

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

diante da presunção de veracidade da afirmação da parte requerente 

(pessoa física) de que não possui recursos suficientes para pagar as 

custas e as despesas processuais, nos termos do § 3º, do art. 99, do 

CPC/2015. 3) DEIXO de designar audiência de conciliação/mediação, nesta 

oportunidade, consignando que o ato poderá ser designado a 

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

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

pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial 

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

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

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

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

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005595-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:
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ELIAS JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005595-95.2019.8.11.0007. AUTOR(A): ELIAS 

JOSE DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Entendo 

necessário, para análise do pedido de tutela de urgência, a realização de 

estudo socioeconômico. In casu, através do Ofício Circular nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com que, em benefícios 

previdenciários afetos à área médica, bem como, o levantamento 

socioeconômico, seja primeiramente realizada a perícia, para após ser 

procedida à sua citação, com o que seria outorgada maior celeridade ao 

deslinde da demanda, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, tratando-se de pleito 

de benefício de amparo social ao idoso, DETERMINO a realização de 

estudo socioeconômico para apurar mais precisamente a possível renda 

per capita da família da parte demandante. No referido estudo, a 

Assistente Social deverá indicar as condições da habitação, os móveis 

que a incrementam, além de outros dados que julgar necessários para se 

visualizar o padrão econômico da família. 3) INTIME-SE as parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar quesitos para 

realização de estudo socioeconômico. 4) Após decorrido o prazo de que 

trata o item “3”, com ou sem a vinda dos quesitos da parte autora, 

CERTIFIQUE-SE e NOTIFIQUE-SE a Assistente Social, requisitando-se a 

realização do estudo social com encaminhamento a este Juízo no prazo de 

30 (trinta) dias, atentando-se aos quesitos que porventura forem 

apresentados, além das ponderações supracitadas. 4.1) ENCAMINHE-SE, 

à Assistente Social os quesitos porventura apresentados pela parte 

autora e aqueles da parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício 

supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 5) Não obstante o 

interesse público defendido nas causas em que a Fazenda Pública e suas 

autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos judiciais, não 

há uma discricionariedade ampla por parte do advogado público para fazer 

tais acordos de maneira que não é possível identificar, prima facie, se o 

presente feito seria passível de transação judicial, mormente quando o 

Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou pelo 

reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 5.1) Destarte, após a juntada do 

estudo socioeconômico, com o encaminhamento aos autos, CITE-SE o 

requerido, nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, 

CPC/2015), consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem 

resposta, nos termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as 

advertências do artigo 344, todos do CPC/2015. 5.2) No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do estudo 

socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o mesmo. 6) Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre o estudo 

socioeconômico, quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e 

teses levantadas na contestação. 7) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

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

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

99, do CPC/2015. 8) Após tudo cumprido, façam os autos CONCLUSOS 

para deliberação. 9) CIÊNCIA ao Ministério Público, inclusive, para dizer se 

tem interesse em atuar no presente feito, vez que o polo ativo se encontra 

composto por pessoa idosa. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-43.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE DE FATIMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1000009-43.2020.8.11.0007. AUTOR(A): SOLANGE 

DE FATIMA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus termos. 2) Não 

obstante o interesse público defendido nas causas em que a Fazenda 

Pública e suas autarquias sejam parte não impeça a realização de acordos 

judiciais, não há uma discricionariedade ampla por parte do advogado 

público para fazer tais acordos de maneira que não é possível identificar, 

prima facie, se o presente feito seria passível de transação judicial, 

mormente quando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016 pugnou 

pelo reconhecimento da desnecessidade de audiência de conciliação nos 

processos em que forem parte o INSS e demais autarquias federais. 

Assim, designar audiência na forma do caput do artigo 334 do CPC/2015 

no presente feito, levando em consideração o objeto da causa somente 

contribuirá para o indesejável prolongamento do processo, em sentido 

diametralmente oposto ao trilhado pelo novo código, além de abarrotar a 

pauta de audiências de conciliação e mediação. Diante de tais 

considerações, DEIXO de designar audiência de conciliação nesta 

oportunidade, podendo fazê-lo, a qualquer momento, caso as partes 

manifestem interesse em se comporem. 2.1) Assim, CITE-SE o requerido, 

nas pessoas de seus representantes legais (artigo 242, § 3º, CPC/2015), 

consignando o prazo de 30 (trinta) dias para oferecerem resposta, nos 

termos dos artigos 183 c/c 335, III e, ainda, com as advertências do artigo 

344, todos do CPC/2015. 3) Após o aporte de resposta aos autos, com ou 

sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para os 

fins do artigo 347 do CPC/2015. 4) DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoas físicas) de que não possuem recursos suficientes 

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

artigo 99, do CPC/2015. 5) INTIMEM-SE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003474-94.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA VALOTI CORDEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003474-94.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

LUIZA VALOTI CORDEIRO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1) A presente causa não apresenta 

complexidade em matéria de fato ou de direito, razão pela qual, deixo de 

designar a audiência de que trata o §3º do art. 357 do CPC/15 e PASSO A 

SANEAR o processo desde logo. Verifico que a parte requerida suscitou 

preliminar de prescrição quinquenal, assim passo a apreciar tal questão. 

DA PRESCRIÇÃO Tal pleito mencionado no pedido da peça contestatória 

não merece muitas digressões, na medida em que o requerimento do 

benefício ora pretendido, teve seu indeferimento administrativo na data de 

07/12/18, sendo que o ajuizamento da demanda se deu em 07/08/2019, 

ficando evidente o curto lapso entre o indeferimento administrativo e o 

ajuizamento da ação, o que não enseja, a modo algum, na prescrição 

arguida pela requerida. Além do mais, é fato que se trata de preliminar 

genérica, desprovida de qualquer especificidade quanto às parcelas que 
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se pretende ver aplicada a matéria prescricional, sobremaneira que 

insustentável a arguição ora combatida. Sendo assim, REJEITO a preliminar 

da prescrição aventada pela parte requerida. Inexistindo outras 

preliminares ou questões processuais a serem decididas, declaro o feito 

saneado. 2) Entendo como necessária prova testemunhal. 3) Sem o 

prejuízo de outros, FIXO como principal ponto controvertido, o exercício de 

atividade laboral rural na forma exigida pela lei para obtenção do benefício. 

4) DESIGNO audiência de instrução para o dia 18/02/2020, às 13h30min., 

devendo a Secretaria de Vara proceder as INTIMAÇÕES de ambos os 

litigantes e seus procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da autora a 

necessidade de seu comparecimento, a fim de prestar depoimento 

pessoal, consignando as penas do § 1º do artigo 385 do CPC/2015, para o 

caso de não comparecimento. 5) Deverá o(a) advogado(a) constituído(a) 

pela parte informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, mediante 

comprovação nos autos, observadas as regras do art. 455, do CPC/2015. 

5.1) As testemunhas arroladas pelas partes deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, nos termos do art. 455, § 2º, do CPC/15. 

6) DEIXO de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto o 

presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 373 

do CPC/2015. 7) INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente 

decisão, inclusive, para os fins do § 1º do art. 357 do CPC/2015. 8) 

PROCEDA a Secretaria da Vara ao disposto no artigo 338 da CNGC/MT. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004722-95.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR DE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1004722-95.2019.8.11.0007. AUTOR(A): LUCIMAR 

DE SOUZA DA SILVA REU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c 

pedido de antecipação de tutela ajuizada por Lucimar de Souza da Silva 

em face da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo, em 

síntese, que a parte reclamante é beneficiária do contrato de plano de 

saúde identificado pelo código n° 00564252911548010, exsurgindo que o 

contrato possui cobertura total. Alega a autora que mantém vínculo 

contratual com a requerida, vez que é dependente de seu marido, o Sr. 

Izaias Borges da Silva, que tem um plano de saúde contratado junto à 

requerida. Assevera que na data de 13/01/2018 a requerente realizou 

cirurgia bariátrica, sendo ela custeada pelo plano de saúde. Entretanto, o 

médico que lhe acompanha posteriormente indicou-lhe que se submetesse 

à cirurgia reparatória, de modo a continuar com sua recuperação de forma 

adequada, porém, a requerida negou-lhe custear o procedimento. Por 

essas razões, a parte autora recorre ao judiciário para que compila a 

requerida a cumprir com as obrigações contratuais contraídas entre as 

partes, que no momento estão sendo desrespeitadas pela parte 

demandada. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. De início, comprovada 

a hipossuficiência financeira, DEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Nos 

termos do artigo 300 e seguintes do CPC/2015 a tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, in 

verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. § 1º. Para a concessão da tutela de 

urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória 

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, 

podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente 

hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2º. A tutela de urgência pode ser 

concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3º. A tutela de 

urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No caso dos autos, 

vejo que diante das alegações e pelos documentos trazidos na inicial, 

entendo que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência restam 

presentes, diante do quadro clínico que a autora atualmente se encontra, 

estando evidente a probabilidade do direito. Como se sabe, a saúde é um 

direito social e como tal deve ser protegida e garantida pelo Poder Público, 

preceito basilar que rege a CF/88, conforme dispositivos abaixo 

transcritos: “Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, á 

igualdade, à segurança, e à propriedade, nos termos seguintes: (...) § 1°. 

As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 

aplicação imediata”. “Art. 6°. São direitos sociais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição”. “Art. 194. A seguridade social compreende um 

conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social”. Com efeito, entendo que os 

documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar, em sede 

de cognição sumária, a necessidade da parte autora de se submeter ao 

procedimento médico indicado. Ademais, a recusa do tratamento pela 

concessionária do plano de saúde é ilegal, haja vista que o procedimento 

de “correção da hipertrofia mamária – unilateral” foi indicado por médico 

habilitado que acompanha a paciente. Porquanto, não pode a requerida 

eximir-se de prestar todos os cuidados à autora negando-lhe os 

procedimentos imprescindíveis para sua pronta recuperação. Além disso, 

a cirurgia de reparação, ao contrário do que se acredita, não tem fins 

exclusivamente estéticos e faz parte dos procedimentos que a parte 

autora precisa se submeter, não podendo ser dissociado dos demais. 

Nessa linha de raciocínio, o TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – AUTORIZAÇÃO PARA 

REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE HIPERTROFIA MAMÁRIA – INDICAÇÃO 

MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir 

as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos 

a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos 

necessários à realização dos procedimentos. O Rol de Resoluções da 

ANS é exemplificativo, de maneira que não se pode excluir um tratamento 

simplesmente por não constar na lista da ANS. As cláusulas contratuais 

relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar ( 

plano de saúde ) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao 

paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e 

do direito constitucional à saúde . (N.U 1015889-33.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO 

BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, 

Publicado no DJE 18/12/2019)”. “APELANTE(S): UNIMED CUIABÁ 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO APELADO(S): MARCIONEI DA 

SILVA MAIA E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – 

AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL – REJEIÇÃO – MÉRITO - CIRURGIA 

DE REPARAÇÃO – REMOÇÃO DE EXCESSO DE PELE PÓS-BARIÁTRICA - 

INDICAÇÃO MÉDICA - COBERTURA DEVIDA - DANO MORAL – NÃO 

CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. Os contratos de planos de saúde estão submetidos 

ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 

9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, 

incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas 

contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Evidenciada a 

necessidade da realização da cirurgia decorrente do excesso de pele 

resultante da cirurgia bariátrica, deve ser mantida a sentença que 

determinou a cobertura do procedimento pela operadora. (...) (N.U 

0054440-83.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)”. In casu, a 

leitura de todas as peças destes autos e averiguando os mecanismos que 

as guarnecem, inclusive pelas provas documentais inseridas, vê-se a 

plausibilidade fática à proteção jurídica, pois a prestadora de serviços de 

plano de saúde é responsável pela qualidade do atendimento oferecido ao 

contratante em hospitais e por médicos por ela credenciados. Atualmente, 

nas relações jurídicas classificadas como de consumo, salvo algumas 

exceções previstas na própria lei específica, houve o afastamento da 

responsabi l idade subjet iva, preponderando à denominada 

responsabilidade objetiva, e, para tal conclusão, basta à análise dos 

dispositivos legais que tratam da espécie no Código de Defesa do 

Consumidor. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o particular 
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prestador de uma atividade econômica correlacionada com serviços 

médicos e de saúde possui os mesmos deveres do Estado, ou seja, os de 

prestar assistência médica integral para os consumidores dos seus 

serviços. Esse entendimento não se sustenta somente no texto 

constitucional ou no Código de Defesa do Consumidor, mas, também, e, 

principalmente, na lei de mercado onde quanto maior é o lucro, maior 

também o risco. Nesse sentido a jurisprudência dominante: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/73. SÚMULA 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. 

RECUSA DE COBERTURA. TRATAMENTO DE MOLÉSTIA COM 

COBERTURA CONTRATUAL (NEOPLASIA MALIGNA). CARÁTER 

ABUSIVO. PRECEDENTES. SÚMULA 83. ALÍNEAS "A" E "C". ALEGAÇÃO 

DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL VEDADO PELA ANVISA. SÚMULA 7. 

(...) 2. "Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de 

cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, 

medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de 

doenças previstas no contrato" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.028.079/MG, 

Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 

22/08/2017, DJe de 31/08/2017). (...) (AgInt no AREsp 1206401/PA, Rel. 

Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 

5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 06/04/2018)”. 

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM UTI 

NEONATAL - INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR QUE 

DETERMINOU A INTERNAÇÃO – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 469, DO 

STJ - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DA 

INTERNAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - 

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.No caso dos autos restou suficientemente 

demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.Todo 

e qualquer plano ou seguro de saúde está submetido às disposições do 

Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo através 

da prestação de serviços médicos. A cláusula de carência para cobertura 

de procedimentos médicos deve ser interpretada da forma mais favorável 

ao consumidor (art. 47 do CDC), de modo a privilegiar a vida em detrimento 

do interesse econômico.O dano irreparável ou de difícil reparação é 

evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à 

vida do menor, restando incontroverso, também, que a emergência foi 

demonstrada nos autos por meio da indicação médica e pedido de 

internação hospitalar em UTI. (SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2017, Publicado no DJE 

20/10/2017)”. Em suma, não pode a prestadora de serviços negar à autora 

procedimento cirúrgico indicado por médico, já que se assim o fizer, estará 

negando o devido atendimento à parte, podendo prejudica-la em sua 

recuperação total e plena. Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA vindicada em favor da autora para 

DETERMINAR que a parte requerida custeie/autorize todo tratamento 

indicado em especial no tocante à realização de cirurgia de correção da 

hipertrofia mamária – unilateral – com próteses, sob pena de multa diária 

no importe de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento desta 

decisum,,limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). INTIME-SE o 

requerido, em caráter de urgência, acerca da presente decisão e, no 

mesmo mandado, CITE-SE o requerido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, contestar a demanda, devendo na oportunidade, já declinar os 

tipos de provas que entender imprescindíveis para o deslinde do feito. 

Escoado o prazo para assinalado acima e independentemente da 

apresentação da peça de defesa, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE a parte 

autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pugne o que entender de 

direito, devendo no ato já indicar as provas que pretende produzir. 

Ressalve-se que em virtude da demanda ter matéria exclusivamente de 

direito, se silente às partes em relação à produção de provas, 

presumir-se-á que dispensam a produção de provas e assim será feito o 

julgamento antecipado do lide, nos moldes do art. 355, inciso I, do CPC/15. 

Cumpra-se, COM A URGÊNCIA que o caso requer.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005476-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Processo: 1005476-37.2019.8.11.0007. AUTOR(A): JOSE 

FRANCISCO DOS REIS REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos. 

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

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

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

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

99, do CPC/2015. 3) Em que pese a manifestação da parte autora de 

desinteresse na realização de audiência de conciliação/mediação, 

denota-se que a legislação adjetiva prevê apenas duas hipóteses para a 

não realização desta (art. 334, § 4º, incisos I e II do CPC/15), sendo que no 

caso em espeque, a audiência não se realizará tão somente se a parte 

requerida informar que não possui interesse no ato. Assim, tratando-se de 

ação que tramita sob o PROCEDIMENTO COMUM, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 26 de março de 2020, às 12h00min, a qual 

deverá ser realizada pelo CEJUSC desta Comarca. 4) CITE-SE/INTIME-SE a 

parte ré para comparecer à audiência supra designada, devidamente 

acompanhada de seu(sua) advogado(a), ou, Defensor Público (CPC/2015, 

art. 334, § 9º), pois, caso contrário, deverá constituir representante, por 

meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir 

(CPC/2015, art. 334, § 10), observando-se que a citação deverá ocorrer 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data supra designada 

(CPC/2015, art. 334). 4.1) CONSIGNE-SE, no mandado de citação/intimação 

que, caso a parte ré tenha desinteresse na autocomposição, deverá 

informar, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência (CPC/2015, art. 334, § 5º) e que, havendo 

litisconsortes, o desinteresse na realização da audiência deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (CPC/2015, art. 334, § 6º). 4.2) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de citação/intimação, que 

as advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte ré à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 4.3) CONSIGNE-SE, 

por fim, no ato de citação/intimação que, caso não haja autocomposição 

na audiência, a parte ré terá prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data 

da audiência supra designada (CPC/2015, art. 335, I), para apresentar 

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

inicial (CPC/2015, art. 344). 5) INTIME-SE a parte autora por intermédio de 

seu patrono, para comparecer à audiência supra designada, e, caso a 

parte não possa comparecer, deverá constituir representante, por meio de 

procuração específica, com poderes para negociar e transigir. 5.1) 

CONSIGNE-SE, também expressamente no ato de intimação, que as 

advertências do § 8º do art. 334 do CPC/2015 no sentido de que o não 

comparecimento injustificado da parte autora à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. 6) Havendo 

autocomposição, façam os autos CONCLUSOS para análise acerca de 

eventual homologação. 7) Caso não haja composição, após o aporte de 

resposta aos autos, com ou sem a vinda dela, CERTIFIQUE-SE e façam os 

autos CONCLUSOS para os fins do art. 347 do CPC/2015. 8) Nos termos 

do art. 6º, inciso VII, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da prova 

somente e especificamente quanto às provas que estejam em posse da 

requerida atinentes à relação de consumo ora guerreada, bem como a 

existência ou não da suposta dívida. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000341-15.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CUSTODIA AMERICO ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1000341-15.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: CUSTODIA AMERICO ALMEIDA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. 1) Acolho a 

justificativa da parte autora, diante de diversas recusas do perito 

anteriormente nomeado, NOMEIO, em substituição, a Dr. (a) Fernanda 

Marchese Nishioka,para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 

30/01/2020, às 16:30, no prédio deste Fórum (sala de fisioterapia). 2) 

INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário designado, via 

e-mail mediante confirmação de recebimento (nandanishi@hotmail.com), 

consignando-se que o laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo 

no prazo de 20 dias, contado a partir da data da realização da perícia, bem 

como, PROCEDA à intimação da parte autora para comparecer no local, dia 

e horário designados para se submeter ao exame pericial. Ainda, 

ENCAMINHE-SE à Sra. Perita cópia da inicial, dos quesitos apresentados 

pela parte autora, de eventuais atestados médicos e resultados de 

exames que instruem a inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da 

parte ré (cuja cópia se encontra encartada no ofício supra mencionado, 

arquivado na Secretaria da Vara). 3) CONSIGNE-SE que a escusa apenas 

poderá se dar através de justificativa plausível por seu impedimento ou 

suspeição, nos termos do art. 467 do CPC/15, podendo em caso de 

recusa injustificada ser penalizado com fulcro no art. 468, § 1º, do mesmo 

diploma legal. 4) Ante a imensa dificuldade em obter o aceite de médicos 

peritos para a execução do nobre encargo que lhes é atribuído, FIXO os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela V da Resolução nº 305/2014-CJF com o ensejo de prestar uma 

tutela de mérito mais célere e efetiva (arts. 4º e 6º, do CPC). 4) 

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, observando-se, integralmente, as deliberações 

já proferidas, vez que houve apenas mudança de perito. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000787-18.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO BRUNO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca do laudo médico de ID 28220259.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001472-59.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MILTON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

JOSE RENATO SALICIO FABIANO OAB - MT0014474S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

Outros Interessados:

LETICIA ROSA DE ANDRADE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimação da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

acerca do laudo médico de ID 28220265.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005591-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARINA DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1005591-58.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): ALVARINA DE OLIVEIRA SILVA RÉU: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Vistos. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do 

efetivo proveito cumulada com repetição do indébito e danos morais, 

ajuizada por ALVARINA DE OLIVEIRA SILVA em face de BANCO ITAU 

S.A. Inicialmente, defiro a gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Verifica-se que o presente caso trata de relação de consumo. 

Desse modo, no que concerne à matéria probatória, nos termos do art. 6º, 

VIII, da Lei 8.078, determino a inversão do ônus da prova em favor dos 

consumidores. Ademais, nos termos do art. 334 do CPC, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 10/03/2020, às 14h00, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta 

Comarca. Citem-se os réus com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, para que compareçam à audiência designada, 

acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização 

da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a 

contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no 

mandado que, o não comparecimento injustificado dos autores ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da 

justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, 

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

verdadeiros os fatos articulados pelos autores (CPC art. 344). Decorrido o 

prazo, certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte autora para 

réplica. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 13 de 

janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005277-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO INACIO DA CRUZ SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005094-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO GARCIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

JULIANO CEZAR CERNECK DOS SANTOS OAB - MT26901/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MT26992-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003994-54.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE LOPES DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 17h30, com a médica 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, SALA BEM VIVER, nesta cidade, 

para a realização da perícia. Mariel Valéria Althmann Toni Gestora 

Judiciária assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003264-43.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MARTINS DE SOUZA DE FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA KUNZ GRANADO PETRUCCI OAB - MT23866-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 17h50, com a médica 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, SALA BEM VIVER, nesta cidade, 

para a realização da perícia. Mariel Valéria Althmann Toni Gestora 

Judiciária assinado eletronicamente

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002656-45.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 18h10, com a médica 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, SALA BEM VIVER, nesta cidade, 

para a realização da perícia. Mariel Valéria Althmann Toni Gestora 

Judiciária assinado eletronicamente

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004993-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004501-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RABELLO BALIEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 18h30, com a médica 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o comparecimento da 

parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, SALA BEM VIVER, nesta cidade, 

para a realização da perícia. Mariel Valéria Althmann Toni Gestora 

Judiciária assinado eletronicamente

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143975 Nr: 5187-29.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porfírio Henrique

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 13h50min, com a 

médica Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o 

comparecimento da parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, 

para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115676 Nr: 3973-71.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcus Suel Francisco da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 13h30min, com a 

médica Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o 

comparecimento da parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, 

para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140935 Nr: 3467-27.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sidmar Fagundes da Rocha

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

DPVAT S/A

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

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

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

Silva - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 14h10min, com a 

médica Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o 
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comparecimento da parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, 

para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142288 Nr: 4227-73.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim do Prado Priori

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT, PEDRO HENRIQUE BANDEIRA SOUSA - 

OAB:155.834/RJ

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 14h30min, com a 

médica Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o 

comparecimento da parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, 

para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68336 Nr: 1303-02.2010.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

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

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O, Sidnei 

Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cyntia Braga Nogueira 

Cupolillo - OAB:OAB/RJ38.267, Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/MT, Marcelo Davolio Lopes - OAB:OAB/SP 143.370, 

Marcelo Reis Cardoso - OAB:10088-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 15h10min, com a 

médica Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o 

comparecimento da parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, 

para a realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 63460 Nr: 2735-90.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cícera de Lima Silva Macaúbas

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

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

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

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 66361 Nr: 5908-25.2009.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bolivar Nascimento de Oliveira

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

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

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de cumprimento de título executivo judicial em demanda aforada 

contra o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS para a consecução 

de créditos de natureza previdenciária.

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

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

Sendo assim, nos termos do art. 535 do CPC, intime-se, por carga, 

remessa dos autos ou meio eletrônico, o representante da autarquia para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução.

Deve a Secretaria da Vara promover as devidas retificações na 

distribuição, inclusive na capa dos autos e certificar eventual decurso do 

prazo em branco ou a (in)tempestividade da impugnação ao cumprimento 

de sentença.

Não apresentada a impugnação, oficie-se ao presidente do E. Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região para que seja expedido o pagamento do 

valor indicado, nos termos do §3º do art. 535 do CPC.

Havendo impugnação pelo INSS, vistas à parte exequente para 

manifestação nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183879 Nr: 4419-98.2019.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pulido Concretos Ltda - ME, Fernando Bandeira Pulido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vania Helena Salomão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dakari Fernandes Tessmann - 

OAB:32.548/GO, Fernando Ferro Fraile - OAB:MT/26.448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo distribuir a carta 

precatória de citação e intimação de audiÊncia na Comarca de Maringá-PR.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143492 Nr: 4879-90.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alaide Martins

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Rosseto Sanches - 

OAB:19.142 OAB/MT, FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/O, 

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

 Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador do requerente 

acerca da perícia agendada para o dia 3/3/2020, às 15h30min, com a 

médica Dra. Letícia Rosa de Andrade, devendo providenciar o 
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comparecimento da parte autora NO ENDEREÇO DO FÓRUM, nesta cidade, 

para a realização da perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140944 Nr: 3476-86.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Monteiro Garcia

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

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

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

para manifestação, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias acerca do 

laudo pericial de fls. 107/108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 52393 Nr: 4577-76.2007.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira Viana

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

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

11.111-B, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

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

 Vistos etc. Em que pese os argumentos expostos pela parte exequente 

às fls.214-215, tenho que a interposição de recurso em face decisão que 

determina a expedição de RPV ou precatório em face da Fazenda Pública 

ou suas autarquias, tem o condão de sustar referida expedição, uma vez 

que a execução passaria a ser provisória, e não definitiva, o que é 

vedado, por exigir-se o trânsito em julgado. (...) Em face do exposto, susto 

a expedição dos precatórios ou RPV’s até o trânsito em julgado do agravo 

de instrumento acostado à fl. 209, devendo a parte interessada informar 

neste feito o respectivo trânsito para prosseguimento do processo. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004818-13.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SEIKI ENOKAWA (AUTOR(A))

ROSSANI TAUFMANN (AUTOR(A))

M. S. ENOKAWA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DAN LOPES OAB - MT0015678A (ADVOGADO(A))

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR RECH (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004818-13.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): M. S. ENOKAWA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA, 

MARCELO SEIKI ENOKAWA, ROSSANI TAUFMANN REU: ADEMIR RECH 

Vistos, etc. Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido 

liminar, aforada por M. S. ENOKAWA AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES 

LTDA., contra ADEMIR RECH. Noticia a exordial que o autor é o legítimo 

possuidor área rural denominada Clarão da Lua, devidamente registrada 

no cartório de registro de imóveis de Alta Floresta, sob o nº de matrícula 

26382, livro 2-EA, no CRI local. Alega que tomou conhecimento, em 

19/10/2019, que seu ex-vizinho, o réu, invadiu sua propriedade, 

destruindo a cerca, e fez uma clareira para construir uma casa e se 

instalar no local. Em razão disso, o requerente ingressou com a presente 

ação buscando ser reintegrado na posse de seu imóvel. Juntou 

documentos. Realizada audiência de justificação nesta data, mediante a 

oitiva de uma testemunha, com termo em anexo a presente decisão, 

ficando os autos conclusos para a análise da liminar possessória. É o 

relatório. Decido. O artigo 560 do Código de Processo Civil estabelece que: 

“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e 

reintegrado em caso de esbulho.” Como se sabe para o sucesso de 

qualquer pleito reintegratório, mister se faz que o autor da ação comprove 

mais do que satisfatoriamente os pressupostos contidos no artigo 561 do 

Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 561 – Incumbe ao autor provar: I 

– a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III – a data 

da turbação ou do esbulho; IV – a continuação da posse, embora turbada, 

na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.” 

Outrossim, por ser inerente às medidas possessórias a transitoriedade da 

suporte fático que as embasam, há expressa previsão legal da 

possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, cabendo ao 

magistrado a outorga da proteção legal correspondente aos pressupostos 

provados nos autos[1]. A partir da fungibilidade e pelo contido nos autos, 

houve suposta turbação da área, e, por isso, o pedido liminar corresponde 

ao interdito proibitório, regrado pelos art. 567 e 568, do CPC[2]. Ocorre 

que, como mencionado, caberia ao autor comprovar sua posse sobre a 

área, a qual, através dos documentos até então colacionados ao feito 

eletrônico e após a realização de audiência de justificação, não ficou 

devidamente comprovada. Com efeito, a testemunha ouvida na solenidade, 

Ariosvaldo Almeida de Sousa, preposto dos autores, ao ser questionado, 

respondeu afirmativamente que há uma faixa de terra, de 

aproximadamente 30 (trinta) alqueires, situada entre a área que pertencia 

ao réu e a que pertence aos autores, na qual o réu sempre deixou animais 

(porcos, carneiros e cavalos) e na qual os autores não promoveram a 

manutenção através de roçadas ou outro meio de conservação nos 

últimos anos. Respondeu também que o acesso a área pela estrada se dá 

através da propriedade que pertencia ao réu e que, a respeito da cerca 

que teria sido removida pelo réu ao praticar o esbulho narrado na exordial, 

aduziu que não visualizou qualquer modificação na estrutura quando foi 

ao local, em meados de novembro do ano passado (2019). Em sentido 

inverso, todavia, o auto de constatação lavrado por oficial de justiça, sob 

ID 28112786, registra que há cerca parcialmente montada no local, 

faltando apenas a fixação de arames, o que gera ainda mais dúvidas 

quanto aos relatos da testemunha em questão. Em suma, apesar de haver 

indícios de que a área em litígio pertença aos autores, aparentemente a 

posse foi exercida apenas pelo réu nos últimos anos. Ademais, o relato 

contido na exordial não foi devidamente corroborado pela testemunha 

ouvida em juízo, prejudicando a análise do pedido liminar. Posto isso, não 

provada a posse, não faz jus o autor à liminar possessória pretendida, por 

não preencher, concomitantemente, os requisitos estampados no art. 561, 

do CPC, pelo que, por ora, indefiro o pedido liminar de interdito proibitório, 

cabível ao caso. Com o deferimento da concessão do prazo de 5 (cinco) 

dias para a juntada de procuração, conforme deliberação contida no termo 

de audiência anexado a esta decisão, aguarde-se a juntada, e, se 

realizada tempestivamente, intime-se o causídico do réu para apresentar 

resposta, que deverá ser contada de sua intimação, nos termos do art. 

565, parágrafo único, do CPC. Não apresentada a contestação, intime-se 

pessoalmente o réu para resposta. Com a resposta, à réplica. Intimem-se. 

Alta Floresta, 21 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz 

de Direito [1] Art. 554, caput, CPC. [2] Art. 567. O possuidor direto ou 

indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer 

ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado 

proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso 

transgrida o preceito. Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto 

na Seção II deste Capítulo.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003408-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDI BERNARDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA
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FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003408-51.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JURANDI BERNARDI REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Trata-se de ação cominatória aforada por Jurandi Bernardi, 

representada por sua filha, Marisa Regina Bernardi, contra o Estado de 

Mato Grosso, visando que o requerido disponibilize tratamento “home 

care”, com equipe técnica multidisciplinar, medicamentos, aparelhos e 

demais medidas necessárias ao seu tratamento, assim como o custeio das 

costas de energia elétrica da residência. É a síntese. Decido. Em 25 de 

julho de 2019, em conformidade com deliberação proferida pelo Órgão 

Especial, o Exmo. Pres. do Tribunal de Justiça editou a resolução 

RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09/2019, alterando a competência para o 

processamento e julgamento de todas as ações deste Estado que 

envolvam o direito à saúde, concentrando-a na 1ª Vara da Fazenda 

Pública de Várzea Grande. Através do art. 2ª, assentou que as ações em 

trâmite deveriam permanecer nos juízos onde tramitam, com exceção 

daquelas referentes a prestações continuadas, “in verbis”: Art. 2º Sem 

prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, 

as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas 

até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar 

nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação 

continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. O sentido 

conferido a “prestação continuada” consiste nos feitos em que a 

prescrição médica, seja de medicamentos, “home care”, ou providências 

de qualquer outra natureza, tenha prazo indeterminado para sua 

cessação. Como constou no Anexo I da referida resolução, a competência 

da 1ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande tem a seguinte 

abrangência: Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à 

saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, 

incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os 

feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à 

saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso 

individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado 

de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. Ademais, 

em razão do disposto na Portaria n. 31/2019-CM, de 27 de setembro de 

2019, a competência exclusiva atrai, inclusive, os feitos ajuizados em 

regime de plantão judiciário. Diante destas normas, é evidente que este 

Juízo passou a ser incompetente para processamento e julgamento de 

novas ações de saúde, assim como daquelas que já tramitavam, mas que 

tem como objeto o cumprimento de condenação de natureza contínua 

(prestação continuada). Conforme a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de 

setembro de 2019, a vigência da resolução iniciou-se em 30 de setembro 

de 2019, e, por isso, é imperioso a remessa deste feito ao juízo 

competente. No caso vertente, a medicação requerida será necessária 

por prazo indefinido, motivo pelo qual impõe-se a declaração de 

incompetência deste juízo, com base no dispositivo normativo acima 

transcrito. Ante o exposto, com lastro nas normas acima transcritas, 

declaro a incompetência deste Juízo e determino a remessa dos autos à 1ª 

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, 

imediatamente, em razão da natureza urgente da pretensão autoral. 

Cumpra-se, com a máxima urgência. Intimem-se. Alta Floresta, 22 de 

janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003149-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDESIO JOSE SEGALA OAB - MT11357-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO LEODY SOARES DA CRUZ (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003149-56.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): IDEAL NUTRICAO ANIMAL LTDA REU: RAIMUNDO LEODY 

SOARES DA CRUZ Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança aforada por 

IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL contra RAIMUNDO LEODY SOARES CRUZ, 

pleiteando a condenação da parte ré a pagá-la por mercadorias adquiridas 

e não quitadas pelo requerido, apesar de ser previamente notificado para 

fazê-lo. Acostou aos autos a Nota fiscal DNFE nº. 1551, emitida em 

15/12/2016, representada pelo boleto nº. 1551/1, no valor de R$ 5.500,00, 

(cinco mil e quinhentos reais), com vencimento em 15/03/2017. Em razão 

da suspeita de ocultação, o réu foi citado por hora certa, na pessoa de 

sua filha, como certificado sob ID 15799366. Cumprido o requisito disposto 

no art. 254, do CPC, com a remessa de cópia dos autos ao réu por via 

postal, não sendo a missiva entregue, por estar o réu ausente nas três 

tentativas dos Correios, conforme AR sob ID 19720085. Nomeada a 

Defensoria Pública como curadora especial, foi apresentada contestação 

por negativa geral (ID 20261080). Sob ID 20582247, a parte autora 

requereu o julgamento antecipado. Em síntese, é o relatório. Decido. Diante 

da revelia do requerido e estando o feito instruído por provas documentais 

suficientes para a apreciação da pretensão autoral, procedo ao 

julgamento imediato. O pedido merece acolhimento, uma vez que a parte 

autora trouxe aos autos nota fiscal devidamente constituída sob ID 

15094546, confeccionada a partir da fatura sob ID 15094546 – Pág. 2. 

Acerca de tais documentos, o réu foi citado, por hora certa e através de 

sua filha, rendo a oportunidade de impugná-los, mas quedou-se silente, 

não apresentando qualquer resistência ao pedido contido na exordial. 

Decai assim o réu do ônus que lhe foi imposto pela norma contida no art. 

373, II, do CPC, devendo, para todos os efeitos, vigorar a presunção de 

veracidade do teor dos documentos coligidos pela parte autora. Neste 

viés, diante do acervo probatório, não se vislumbra outro desfecho senão 

condenar o réu ao pagamento do valor apontado. Em face do exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, extingo o feito com resolução de mérito, para 

julgar procedente o pedido autoral, condenando o réu a pagar à parte 

autora a quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), com juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, 

ambos a partir do vencimento da respectiva nota fiscal. Condeno o réu 

nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais 

arbitro, com supedâneo no art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, não havendo razão para o arbitramento no 

importe de 20% (vinte por cento), tal como requestado na exordial, 

mormente em razão do tempo de duração do procedimento, da ausência 

de resistência e da complexidade das questões envolvidas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001016-41.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO(A))

MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO OAB - SP156347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001016-41.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

REU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos, etc. Certificado o decurso do 

prazo de resposta “in albis” na certidão de ID 26890326, decreto a revelia 

do Município de Alta Floresta, incidindo sobre o feito apenas os efeitos 

processuais, em razão da natureza do direito atacado pela postulação. 

Delimito como questão relevante para a apreciação judicial a existência de 

mácula no processo administrativo objurgado. A despeito da revelia, diante 

do pedido genérico de produção de provas contidas na exordial, determino 

a intimação das partes para eventual requerimento de complementação da 

atividade probatória, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. 

Após, voltem-me conclusos. Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001955-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JAQUELINE VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO DOS SANTOS CEZAR OAB - MT0014428A (ADVOGADO(A))

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - MT0016239A (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 31 de 1008



Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

GRACIELLA RAMOS DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ RODRIGUES WAMBIER OAB - PR7295-O (ADVOGADO(A))

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

 

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

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

apresentada sob Id 21119627, por BV Financeira S/A - Crédito, 

Financiamento e Investimento, bem como o decurso de prazo para 

resposta da Requerida Graciella Ramos da Silva, citada sob Id 20301639; 

II) intimar a Parte Autora para apresentar sua Réplica, ao teor do Art. 350 

do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005429-63.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO VALENTIN ZANINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA DE ALTA FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 30 DIAS 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JANAINA 

REBUCCI DEZANETTI PROCESSO n. 1005429-63.2019.8.11.0007 Valor da 

causa: R$ 40.000,00 ESPÉCIE: [Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO 

(49) POLO ATIVO: Nome: CLAUDIO VALENTIN ZANINI Endereço: RUA 

CAMPO GRANDE, 136, CARLINDA/MT, BOA VISTA, ALTA FLORESTA - MT 

- CEP: 78587-000 POLO PASSIVO: Nome: COOPERATIVA AGRICOLA DE 

COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO Endereço: RUA MÁRIO 

BORIN, 165, - ATÉ 385/386, CHÁCARA URBANA, JUNDIAÍ - SP - CEP: 

13201-836 FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, 

desconhecidos e eventuais interessados, na forma do art. 259, I, do CPC, 

dos termos da presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e 

caracterizado, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste 

edital, apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: Aduz o autor ser legítimo possuidor 

do imóvel usucapiendo, e requer a declaração de domínio sobre o imóvel, 

com a devida modificação no Cartório de Registro de Imóveis. DECISÃO: 

Vistos. 1) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 2) 

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

caso em tela (terras públicas), DEIXO de designar, por ora, a audiência de 

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

Civil. 3) CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo para responder aos 

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

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

inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC. 4) CITEM-SE 

pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 3º, do 

CPC), que deverão ser arrolados pelo autor, no prazo de 10 dias, e, por 

edital, com prazo de 30 dias, os eventuais interessados, nos termos do 

artigo 259, I, do CPC, para contestarem no prazo legal. 5) Em analogia ao 

art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE 

para manifestarem interesse na causa, os representantes da União, 

Estado e Município, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 16 de dezembro de 2019 

JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito IMÓVEL USUCAPIENDO: 

Imóvel urbano denominado Lote 14, Quadra Empresarial 03, situado no 

Setor Empresarial 03, Embrião Urbano de Carlinda, com área de 52.500,00 

m², objeto da matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Alta Floresta sob o n.º 1.403, Livro 2-G. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, CAROLINE EVELYN DAN LOPES, digitei. 

Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000600-73.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

Y. V. L. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SIRLENE LURDES TESTA OAB - 961.135.022-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1000600-73.2018.8.11.0007 Vistos, etc. Trata-se de 

ação cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela proposta por Yasmin Vitória Lurdes Ricardo, 

representada por sua genitora Sirlene Lurdes Testa em face do Município 

de Alta Floresta e do Estado de Mato Grosso. Alega a parte autora que 

atualmente está com 02 (dois) anos e 8 (oito) meses, e, necessita de 

realizar CIRURGIA DE ATRÉSIA DE ESÔFAGO, bem como avaliação com 

gastropediatra, vez que não ingere comidas sólidas. Logo, requereu a 

concessão da liminar para realizar todo o tratamento necessário para o 

pronto restabelecimento de sua saúde. Com a inicial foram coligidos 

documentos ao PJe. Determinou-se a expedição de ofício ao NAT (id 

2135761). Parecer técnico do NAT acostado no Id 12162456, o qual 

concluiu que não há urgência risco de morte e entende-se como adequado 

o prazo de 30 (trinta) dias para que a autora tenha seu pedido atendido. 

Recebida a inicial, indeferiu o pleito liminar, consistente na realização do 

procedimento cirúrgico, ante a ausência de urgência e deferida a 

avaliação da autora com médico Gastropediatra. Realizada a consulta, o 

médico concluiu que a cirurgia de atrésia de esôfago se faz necessária, 

no entanto entende ser interessante a realização do procedimento 

somente depois da autora completar os 07 (sete) anos de idade, todavia, 

as consultas com médico Gastropediatra devem ocorrer periodicamente a 
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cada 2 meses, cf. Id n. 13763215 - Pág. 1. A parte requerida apresentou 

contestação, sendo devidamente impugnada. Após, a parte autora 

informou que a parte requerida, Município de Alta Floresta, interrompeu o 

acompanhamento da autora com o médico Gastropediatra e requereu que 

a parte requerida cumpra todo o tratamento médico indispensável para o 

pronto restabelecimento de sua saúde, consistente na avaliação por 

médico gastropediatra e todos os procedimentos e medicamentos por ele 

determinado, efetuando pagamento, se for o caso, na rede privada, sob 

pena de multa diária, crime de desobediência, ato de improbidade e 

bloqueio de verba pública. Vieram-me os autos conclusos. É a síntese. 

Decido. Em 25 de julho de 2019, em conformidade com deliberação 

proferida pelo Órgão Especial, o Exmo. Pres. do Tribunal de Justiça editou 

a resolução RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 09/2019, alterando a competência 

para o processamento e julgamento de todas as ações deste Estado que 

envolvam o direito à saúde, concentrando-a na 1ª Vara da Fazenda 

Pública de Várzea Grande. Através do art. 2ª, assentou que as ações em 

trâmite deveriam permanecer nos juízos onde tramitam, com exceção 

daquelas referentes a prestações continuadas, “in verbis”: Art. 2º Sem 

prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, 

as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas 

até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar 

nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação 

continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença. O sentido 

conferido a “prestação continuada” consiste nos feitos em que a 

prescrição médica, seja de medicamentos, “home care”, ou providências 

de qualquer outra natureza, tenha prazo indeterminado para sua 

cessação. Como constou no Anexo I da referida resolução, a competência 

da 1ª Vara da Fazenda Pública de Várzea Grande tem a seguinte 

abrangência: Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à 

saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, 

incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os 

feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à 

saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso 

individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado 

de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. Ademais, 

em razão do disposto na Portaria n. 31/2019-CM, de 27 de setembro de 

2019, a competência exclusiva atrai, inclusive, os feitos ajuizados em 

regime de plantão judiciário. Diante destas normas, é evidente que este 

Juízo passou a ser incompetente para processamento e julgamento de 

novas ações de saúde, assim como daquelas que já tramitavam, mas que 

tem como objeto o cumprimento de condenação de natureza contínua 

(prestação continuada). Conforme a Portaria n. 29/2019-CM, de 23 de 

setembro de 2019, a vigência da resolução iniciou-se em 30 de setembro 

de 2019, e, por isso, é imperioso a remessa deste feito ao juízo 

competente. Ante o exposto, com lastro nas normas acima transcritas, 

declaro a incompetência deste Juízo e determino a remessa dos autos à 1ª 

Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, 

imediatamente, em razão da natureza urgente da pretensão autoral. 

Cumpra-se. Intimem-se. Alta Floresta, MT, 22 de janeiro de 2020 Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito em Substituição Legal

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000207-80.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA APARECIDA PERES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000207-80.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:LUANA 

APARECIDA PERES RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

OSCAR BERWANGER BOHRER POLO PASSIVO: LATAM AIRLINES GROUP 

S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 

16:00 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-42.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000216-42.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:WAGNER LUIZ 

FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FRANSSIELY LONGHINI 

CARLOS POSSAMAE POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 

16:20 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78587-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003150-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DIAS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 04 de 

Setembro de 2019, às 13:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE SBARDELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO SALLES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO SALLES OAB - MT0004194A (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 13 de 

fevereiro de 2019, às 14:40 horas. Monali Ribeiro Estagiária Matrícula 

34412

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003203-85.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUSTAQUIO URSINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAURA AGRIFOGLIO VIANNA OAB - RS18668 (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 05 de 

Setembro de 2019, às 16:20 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003123-24.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLAILTON LIRA PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA ARANTES DE SOUZA OAB - MT26202/O 

(ADVOGADO(A))

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte Requerente para 

comparecerem a audiência de Conciliação designada para o dia 03 de 

Setembro de 2019, às 14h40min, bem como da LIMINAR INDEFERIDA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003328-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA TAUANE FREIRES LIVI (INTERESSADO)

TULIO PONTE DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA TAUANE FREIRES LIVI OAB - MT26659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da Advogada da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

Setembro de 2019, às 16:40 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003328-53.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA TAUANE FREIRES LIVI (INTERESSADO)

TULIO PONTE DE ALMEIDA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA TAUANE FREIRES LIVI OAB - MT26659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

KONTIK FRANSTUR VIAGENS E TURISMO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da Advogada da parte Autora para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 12 de 

Setembro de 2019, às 16:40 horas. Valéria Lopes Bayão Estagiária 

Matricula - 39.467

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001235-88.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA GERONIMO DA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIGITI BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA FREDERICO DA COSTA CODOGNATTO OAB - SP317707-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte 

Requerente para comparecerem a audiência de conciliação designada 

para o dia 29 de junho de 2017, às 16h40min. Alta Floresta/MT, 23 de maio 

de 2017. LAIANDRA VIANA LEITE DE OLIVEIRA Estagiária Voluntária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002371-52.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLADAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL OLIVEIRA MACIEL OAB - MG72793 (ADVOGADO(A))

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte requerente, para 

comparecerem à audiência de conciliação designada para o dia 10 de 

Julho de 2019, às 15:20h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001111-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS NERI SOBRINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

 

C E R T I D Ã O Certifico que procedo a intimação do Advogado da parte 

Requerente para comparecerem a audiência de Conciliação designada 

para o dia 14 de Junho de 2017, às 15h20min, bem como da LIMINAR 

DEFERIDA. Alta Floresta/MT, 8 de maio de 2017. Danielle Ferreira Marques 

Analista Judiciário Matrícula 32.787

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000227-71.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LEAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1000227-71.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:ANA LEAL 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA CAROLINA MORAES ABOIN 

POLO PASSIVO: OI MÓVEL S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ALTA FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 04/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: AVENIDA 

ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 

78587-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003622-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003622-42.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALCIDES BENTO REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando detidamente o presente feito 

verifica-se que as provas até então produzidas não permitem a conclusão 

certeira acerca dos fatos que ensejaram a distribuição da ação, mormente 

os termos em que ocorreu a contratação pela parte autora com a ré. 
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Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, 

designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 24 DE 

JANEIRO DE 2019 às 15h00min. As testemunhas, até o máximo de três 

para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, 

levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Em tempo, tendo em 

vista que a autora não informou se recebeu ou não o importe de R$ 880,00 

(oitocentos e oitenta reais) indicado no documento de ID nº. 16815717 

Pág. 5, intime-se o requerente para que esclareça tal ponto, apresentando 

extrato bancário a comprovar sua alegação. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003622-42.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES BENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1003622-42.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ALCIDES BENTO REQUERIDO: 

BANCO CETELEM S.A. Vistos. Analisando detidamente o presente feito 

verifica-se que as provas até então produzidas não permitem a conclusão 

certeira acerca dos fatos que ensejaram a distribuição da ação, mormente 

os termos em que ocorreu a contratação pela parte autora com a ré. 

Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, 

designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 24 DE 

JANEIRO DE 2019 às 15h00min. As testemunhas, até o máximo de três 

para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, 

levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Em tempo, tendo em 

vista que a autora não informou se recebeu ou não o importe de R$ 880,00 

(oitocentos e oitenta reais) indicado no documento de ID nº. 16815717 

Pág. 5, intime-se o requerente para que esclareça tal ponto, apresentando 

extrato bancário a comprovar sua alegação. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto 

o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana 

Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos 

seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 15 de dezembro de 2018. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000605-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA TEREZINHA CASTILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

 

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

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada para o dia 09 de abril 

de 2019, às 16:20 horas, bem como da LIMINAR INDEFERIDA. Monali 

Ribeiro Estagiária Matrícula 34412

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003354-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

ADILSON PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003354-85.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: AMAZONIA 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP, ADILSON 

PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber, observando-se os dados 

bancários fornecidos pelo credor. Caso contrário, intime-se a credora 

para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Caso haja 

custas processuais pendentes de quitação, proceda-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004967-09.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SAIS MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA OAB - MT0006816A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELERSON DE OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004967-09.2019.8.11.0007 REQUERENTE: EMERSON SAIS 

MACHADO REQUERIDO: WELERSON DE OLIVEIRA DIAS Vistos. Tendo em 

vista a justificativa apresentada pela parte requerida, ID nº 28172555, bem 

como os documentos juntados demonstrando a impossibilidade de 

comparecimento em audiência de conciliação e, em atenção aos princípios 

norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, notadamente o da 

autocomposição, determino a designação de nova data para realização do 

ato, dando-se regular prosseguimento no feito. Intime-se a parte requerida 

para comparecer à audiência de conciliação a ser designada, advertindo-a 

de que o não comparecimento ao ato poderá resultar na decretação de 

revelia (art. 20, Lei n° 9.099/95). Intime-se o autor pelo meio mais célere 

possível, consignando que a ausência injustificada ao ato ensejará na 

extinção do processo e na condenação ao pagamento das custas 

processuais. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 22 de 

janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000490-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA DE FREITAS (EXECUTADO)
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Certifico que procedo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias retifique o endereço informado, pois o 

mesmo se encontra sem o CEP, e não é possível de ser cadastro no 

sistema. Maria Izabel dos Anjos Olsen Gestora Judiciária Yana Kálita de 

Araujo Sousa Estagiária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002372-37.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA GARCIA DA ROSA LISBOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO MULLER OAB - RS13449 (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MELLO MOREIRA OAB - RS35572 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002372-37.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ELZA GARCIA 

DA ROSA LISBOA REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA 

DO SUL Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento 

integral da dívida e a parte credora requer o levantamento do valor 

depositado judicialmente, bem como requer a intimação do devedor para 

adimplir o valor remanescente do débito. EXPEÇA-SE imediatamente alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do 

advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no instrumento 

de procuração poder expresso para receber. Caso contrário, intime-se o 

credor para proceder a devida regularização, em cinco dias. Após, 

ARQUIVE-SE os autos virtuais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

22 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001843-18.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELORI ESTELA FAVETTI OAB - MT20251/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001843-18.2019.8.11.0007 REQUERENTE: LUIZ EDUARDO 

SILVA DA CRUZ REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta para transferência do valor (Id nº 25672777). EXPEÇA-SE 

imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor da advogada da parte credora, desde que tenha 

poder expresso para receber no instrumento de procuração. Intimem-se. 

Após, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001674-31.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HENRIQUE DOS SANTOS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR CAVALCANTE RIBEIRO OAB - MT25339/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001674-31.2019.8.11.0007 REQUERENTE: WILLIAN 

HENRIQUE DOS SANTOS DE LIMA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS 

Vistos. A parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da 

dívida e a parte credora concorda com o valor depositado judicialmente, 

bem como informa a conta para transferência do valor. Expeça-se alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor da parte 

credora, observando os dados bancários fornecidos. Intimem-se. Após, 

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

Floresta/MT, 22 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011061-63.2010.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA COSTA MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO AMATO PISSINI OAB - MT13842-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 8011061-63.2010.8.11.0007 REQUERENTE: MARIA DE 

LOURDES DA COSTA MACEDO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. DEFIRO o pedido formulado pelo executado no Id nº 27901033 e, 

por conseguinte, determino a restituição em favor da referida parte do 

valor depositado judicialmente no Id nº 20149002 após a prolação da 

sentença. Assim, EXPEÇA-SE alvará de liberação do valor depositado e 

vinculado aos presentes autos em favor do executado Banco do Brasil 

S/A, observando os dados bancários informados no Id nº 27901033 . 

Intimem-se. Após, arquivem-se os autos imediatamente. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000255-73.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLEI FERREIRA FREIRE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADE UNIP-UNIVERSIDADE PAULISTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA OAB - SP140951 (ADVOGADO(A))

MONIQUE MICHELLE SOUTHGATE MACHADO OAB - SP200892 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000255-73.2019.8.11.0007 REQUERENTE: CRISLEI 

FERREIRA FREIRE DE OLIVEIRA REQUERIDO: FACULDADE 

UNIP-UNIVERSIDADE PAULISTA Vistos. A parte ré informa que efetuou o 

pagamento integral da condenação e a parte autora concorda com o valor 

depositado, bem como informa a conta para transferência do valor. 

EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do advogado da parte credora, desde 

que tenha poder expresso para receber no instrumento de procuração. 

Intimem-se. Após, arquive-se, com as formalidades de praxe. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002268-79.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE SBARDELOTTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAERCIO SALLES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERCIO SALLES OAB - MT0004194A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002268-79.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ADEMIR JOSE 

SBARDELOTTO REQUERIDO: LAERCIO SALLES Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do CPC. I – Mérito Cuida-se de ação de cobrança proposta por 

Ademir José Sbardelotto, alegando que realizou um serviço de frete e 

recebeu como pagamento um cheque de titularidade do requerido no valor 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), contudo, ao tentar sacar o cheque no 

banco, foi informado de que o cheque teria sido “sustado” e, portanto, 

devolvido pelo motivo 28 (cheque sustado ou revogado em virtude de 

roubo, furto ou extravio). Sustenta que tentou receber por 03 (três) vezes 

o cheque do requerido, mas este alegava que o cheque em questão havia 

sido roubado, que jamais haveria assinado cheque nesse valor e que não 

pagaria o cheque, inclusive acusando o autor e sua esposa de terem 

roubado o cheque, sendo que o autor confeccionou boletim de ocorrência 

sobre este fato. Citado e intimado o requerido (Id nº 20829361), este 

deixou de apresentar contestação e não compareceu à Sessão de 

Conciliação (Id nº 20889082), razão pela qual o autor requereu a 

decretação da revelia, sendo indeferido o pedido de dilação de prazo para 

contestação pleiteado pelo requerido, conforme despacho de Id nº 

20901280, Desse modo, forçoso faz-se reconhecer a revelia do 

demandado, nos termos do artigo 20 da Lei nº. 9.099/95 e 344 do CPC, 

que dispõem: Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de 

conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. Art. 344. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor. Via de consequência, o julgamento antecipado 

da lide é à medida que se impõe, conforme vemos: Art. 355. O juiz 

conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: II - o réu for revel, 

ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, 

na forma do art. 349. Diante da inércia da parte requerida, este abdicou de 

quaisquer defesas quando da ausência de contestação ao pleito, ocasião 

em que restou estabelecida a sua revelia. No entanto, a revelia acarreta a 

presunção de veracidade quanto aos fatos narrados na inicial e não ao 

direito pretendido. Isso significa dizer que o juiz deverá analisar a 

aplicação correta do texto legal, pois embora haja a decretação da revelia, 

deverão ser apreciadas as questões processuais. Segundo preleciona os 

artigos 59 e 61 da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), expirado o prazo para a 

ação executiva e ação de locupletamento, existe, ainda, a possibilidade de 

o credor ajuizar ação de cobrança, aplicando-se, assim, o prazo 

prescricional do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. No caso em 

questão, o cheque foi emitido no ano de 14/05/2014, sendo a ação 

proposta em 26/06/2018, portanto dentro do prazo prescricional, o que 

permite a análise do mérito, consoante entendimento jurisprudencial: 

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. CAUSA 

DEBENDI. DESNECESSIDADE DE DECLINAÇÃO DA CAUSA DEBENDI NO 

CASO CONCRETO POIS A CÁRTULA CIRCULOU, POR ENDOSSO. 

APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DO TÍTULO 

DE CRÉDITO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS PERANTE O 

PORTADOR DO TÍTULO, DE BOA FÉ. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 

MANTIDA. 1. A parte ré pede provimento ao recurso para reformar a 

sentença que a condenou ao pagamento de R$3.085,15 relativamente aos 

cheques por ela emitidos e não compensados em razão de sustação 

(motivo 21, fls. 16/17). 2. Tendo o autor apresentado os cheques 

devidamente preenchidos e assinados e não havendo alegação pela ré de 

fraude ou má fé do portador, impõe-se o reconhecimento da dívida. Boa fé 

do credor que deve ser afastada, para retirar a legitimidade da cobrança. 

3. Transcorridos os prazos dos artigos 59 e 61 da Lei do Cheque (ação 

executiva e ação de locupletamento), existe, ainda, a possibilidade de o 

credor ajuizar ação de cobrança. Para aludida ação a Lei Especial não 

fixou prazo prescricional (art. 62), aplicando-se, assim, o art. 206, § 5º, 

inciso I, do Código Civil. No caso em questão, os cheques foram emitidos 

em 26/09/2014 e tendo o autor ajuizado a presente ação em 13/07/2018, 

dentro do prazo prescricional de cinco anos. 4. Entendimento do E. STJ de 

que é desnecessária a declinação da causa debendi para a cobrança de 

cheque, ainda que prescritas as ações de execução e de locupletamento 

Ilícito. 5. Assim, deve ser mantida a sentença recorrida por seus próprios 

fundamentos. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (TJRS - RINOM: 

00470619420198219000, Relator: ANA CLÁUDIA CACHAPUZ SILVA 

RAABE, SEGUNDA TURMA RECURSAL CÍVEL, Data de Publicação: 

04/11/2019). Sendo eficaz o título apresentado a ação de cobrança (fase 

de conhecimento), nos termos do artigo 785 do Código de Processo Civil, é 

a ação competente para se discutir os fatos. Extraí-se da petição inicial a 

existência de um cheque de titularidade do requerido Laércio Salles no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pré-datado para 24/06/2014, tendo 

sido devolvido pelo banco pelo motivo 28 (cheque sustado ou revogado 

em virtude de roubo, furto ou extravio). A míngua de outras provas e pela 

inércia de contestação do requerido, a procedência da ação é medida que 

se impõem. II – Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, , o 

pedido autoral, com suporte do art. 487, inciso I, do CPC para condenar o 

requerido no pagamento à parte autora da importância de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), acrescidos de juros legais, de 1% ao mês, estes 

devidos a partir da data da apresentação do cheque (artigo 52, II, da Lei 

nº. 7.357/85) e correção monetária pelo INPC, desde a emissão da cártula 

(STJ, REsp 1.556.834). Inexistindo condenação em custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95), aguarde-se o 

trânsito em julgado da presente sentença. Intimem-se. Após o trânsito em 

julgado da presente sentença e se nada for requerido, arquive-se. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

Juiz Togado, para que surta seus efeitos legais. (Art. 40 da Lei 9.099/95). 

Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 

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

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

efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de janeiro de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003150-07.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DIAS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003150-07.2019.8.11.0007 REQUERENTE: RENATA DIAS 

SANTANA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A. Vistos. Dispensado relatório, nos termos do art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado da lide, com base no art. 

355, I, do Código de Processo Civil. I – Preliminar a) Ilegitimidade ativa Não 

merece prosperar referida preliminar, eis que a autora, apesar de não 

figurar como contratante, é passageira acompanhante do contratante, de 

sorte que eventual descumprimento contratual pode refletir em seus 

direitos. b) Falta de interesse de agir Sustenta a ré que falta à autora 

interesse de agir, sob o argumento de que a ré não foi a responsável pelo 

cancelamento dos voos, mas sim a companhia aérea, sendo que a 

requerida realizou o estorno através de crédito para utilização imediata da 

quantia paga no pacote, não havendo pretensão resistida ensejadora de 

danos morais ou materiais. Rejeito a preliminar de falta de interesse de 

agir, na medida em que o reclamante busca a pretensão de seu suposto 
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direito através de ação judicial e a análise de provas (suposto estorno de 

crédito) evidencia-se como questão de mérito. II – Mérito No mérito alega a 

autora que na data de 30/01/2019 adquiriu um pacote de viagem junto a 

requerida, sob a reserva nº 247775590, que incluía Hotel Resort Vila Galé 

Cumbuco, localizado em Caucaia/CE, sob regime All inclusive, e 

passagens aéreas de ida e volta de Cuiabá-Fortaleza pela empresa 

Avianca, sendo 06 dias e 05 noites de 18/06/2019 a 23/06/2019, sendo 

pago por este o valor de R$ 7.730,74 (sete mil setecentos e trinta reais e 

setenta e quatro centavos) em 10 parcelas de R$ 773,11 (setecentos e 

setenta e três reais e onze centavos) para duas pessoas, a fim de 

comemorar sua lua de mel, após o casamento realizado em 15/06/2019. 

Alega que aproximadamente uma semana antes da viagem, a companhia 

aérea que iria fazer os trechos foi impedida de cumprir com suas 

obrigações e, ao questionar a agência requerida local sobre o que fazer, a 

autora foi compelida a aceitar o que lhe propuseram. Aduz que os termos 

apresentados pela requerida foram que a autora teria que pagar mais R$ 

1.611,32 (um mil seiscentos e onze reais e trinta e dois centavos) 

referente a remarcação das passagens aéreas, e quando questionou foi 

informado que a única forma de viajar seria esta. Sustenta também que 

esta não foi apenas a lesão sofrida, tendo em vista o fato de que teia que 

estar na segunda-feira de volta a presente Comarca por motivo de 

trabalho, não poderia haver qualquer alteração no cronograma da viagem, 

visto que iria pegar o voo de retorno para Alta Floresta/MT no mesmo dia 

23 de junho de 2019. Para que isto ocorresse, além do pagamento acima 

informado, alega a autora que teve que antecipar a data do retorno para o 

dia 22 de junho e por isto teve uma diária retirada no Hotel para poder 

voltar na data prevista, tendo que enfrentar aeroportos até na madrugada 

de domingo, ou seja, a autora adquiriu um pacote o qual teve acréscimo 

financeiro para cumprimento PARCIAL DO PACOTE. Assim, o retorno da 

autora foi modificado para dia 22 de junho de 2019, pagando por 5 diárias 

e ficando apenas 4 diárias. Diante disso, pleiteia o ressarcimento da 

quantia extra paga no pacote, o ressarcimento da diária do hotel paga e 

não usufruída, bem como indenização por danos morais. Por seu turno, a 

requerida (Id nº 23202581) alega litispendência com o processo nº 

1003132-83.2019.8.11.0007 e defende que não possui responsabilidade 

pelos atos da companhia aérea, e por ser uma agência de turismo e 

intermediação não possui ingerência sobre eventuais falhas na prestação 

de serviços dos voos da empresa aérea, sustentando ainda que realizou 

o estorno do valor integral, cancelando a cobrança dos boletos e 

estornando os valores devidos, bem como se colocou a disposição da 

autora para tentar alcançar a melhor de solução para a resolução do 

problema, afim de não lhe causar maiores prejuízos. Por fim, sustenta a 

excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou culpa exclusiva da 

companhia aérea, inexistindo dano moral ou material a ser indenizado por 

parte da ré. Inicialmente, registro que a presente demanda deve ser 

julgada em conjunto com os processos nº 1003132-83.2019.8.11.0007, nº 

1002902-41.2019.8.11.0007 e nº 1002946-60.2019.8.11.0007, em curso 

perante a 4ª Vara (Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta), em 

razão da conexão, já que todos os processos possuem pedidos idênticos 

e mesma causa de pedir. Ressalto, por oportuno, que não é o caso de 

litispendência com a ação nº 1003132-83.2019.8.11.0007, como pretende 

a requerida, pois no mencionado processo figura como autor o cônjuge da 

autora. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado 

o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a 

adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, 

caput, e art. 3º, caput, do CDC. Destarte, apesar de a presente ação tratar 

de relação de consumo, a parte reclamante não está dispensada de 

cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a 

inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do 

consumidor, com a ausência de dever pela parte reclamante de consignar 

ao menos indícios de suas alegações. Assim, a parte autora não se furta 

ao dever de cooperar com o deslinde processual. Não se pode 

transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da prova em 

verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o reclamado a 

comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam 

fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Pois bem. No caso em 

comento, não merece prosperar os pedidos formulados pela autora de 

condenação da empresa de viagens demandada à restituição do valor 

pago pela remarcação das passagens aéreas trecho 

Cuiabá/Fortaleza/Cuiabá (R$1.611,32) e de devolução do valor referente a 

uma diária não usufruída no hotel situado em Caucaia/CE (R$ 1.546,14), 

posto que a autora apresentou versões divergentes nestes autos e nas 

ações ajuizadas por ela e por seu cônjuge em face da empresa Azul 

Linhas Aéreas (processos nº 1002946-60.2019 e nº 1002902-41.2019). 

De fato, na presente ação a autora apontou como causa ensejadora da 

alteração das passagens aéreas a falha na prestação do serviço da 

Avianca que entrou em recuperação judicial e, de outro norte, nas páginas 

2 e 4 da petição inicial dos processos nº 1002946-60.2019 e 

1002902-41.2019, a requerente e seu esposo afirmaram categoricamente 

que tiveram que remarcar as passagens aéreas em razão do 

adiantamento do voo operado pela Azul Linhas Aéreas do trecho 

Cuiabá/Alta Floresta para o período vespertino do dia 23. Nessa linha, 

diante de duas versões antagônicas apresentadas pela autora e seu 

cônjuge, impossível escolher qual versão corresponde à realidade dos 

fatos e, consequentemente, aferir a quem deve ser imputada a 

responsabilidade civil decorrente do desembolso de quantia para alteração 

das passagens aéreas e supressão de um dia da viagem. Vê-se que a 

requerente postulou pela restituição do valor de R$1.611,32, referente à 

alteração das passagens do trecho Cuiabá/Fortaleza/Cuiabá, nas duas 

ações ajuizadas por ela, tanto em face da CVC como em desfavor da 

Azul, evidenciando a nítida intenção em ser beneficiada duas vezes com a 

restituição do valor desembolsado. Como se não bastasse, o mesmo valor 

foi pleiteado judicialmente pelo seu cônjuge no bojo das ações 

nº1002902-41.2019 e nº 1003132-83.2019.8.11.0007, sem sequer ter 

comprovado que a quantia foi desembolsada por ambos. Sendo assim, 

tenho que o presente processo não demanda maiores explicações, posto 

que a autora não fez prova a fim de comprovar o ato ilícito perpetrado pela 

requerida, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. Destarte, ausente a 

prova da conduta ilícita, restam afastados os danos morais e materiais 

pretendidos pela autora. Ademais, os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé, eis que a autora apresentou neste processo 

versão aos fatos distinta da versão apresentada nos processos nº 

1002946-60.2019 e 1002902-41.2019, além de ter pleiteado a restituição 

do valor pago, no montante de R$ 1.611,32, em ambas as demandas, e 

seu esposo ter também pleiteado a devolução da mesma verba, com o 

escopo de receber em duplicidade a quantia paga para remarcação das 

passagens aéreas, conforme acima fundamentado. Certamente, condutas 

como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da 

boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. III – Dispositivo 

Ante o exposto, rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados pela reclamante em face da reclamada, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. Em decorrência do 

reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do 

CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da 

causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% 

sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. 

Transitado em julgado, remetam-se os autos à CAA para fim de cobrança 

das custas processuais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 21 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-41.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002902-41.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MOISES 

ROBERTO TICIANEL REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

FUNDAMENTO E DECIDO O requerente propôs a presente ação contra 

AZUL LINHAS AÉREAS objetivando ser ressarcido dos danos morais e 
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materiais que entende ter sofrido, alegando falha na prestação de 

serviços de transporte aéreo da requerida, em virtude de ter adquirido 

passagem aérea referente ao trecho Cuiabá/MT - Alta Floresta/MT, com 

voo marcado para o dia 23/06/2019, saída às 22h20min, contudo, alguns 

dias antes da data do embarque tomou conhecimento que seu voo foi 

antecipado para as 14h25min do mesmo dia. Sustenta que naquela 

ocasião estava retornando da “Lua de Mel” passada em Fortaleza e 

chegaria na cidade de Cuiabá às 19h30min, portanto, com tempo suficiente 

para embarcar no voo noturno contratado com a requerida. Afirma que em 

razão da antecipação do voo operado pela requerida Azul o autor teve 

que antecipar em um dia o fim da sua “lua de mel” passada no Estado do 

Ceará e retornou para Cuiabá no dia 22/06/2019 a fim de ter tempo hábil de 

pegar o voo da requerida antecipado para o período vespertino do dia 23, 

necessitando pernoitar em hotel na cidade de Cuiabá e arcou com o valor 

da diária no montante de R$235,20 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte 

centavos). Aduz, ainda, que pagou o valor de R$ 1.611,32 (um mil 

seiscentos e onze reais e trinta e dois centavos) referente à remarcação 

das passagens aéreas de Fortaleza para Cuiabá, em decorrência da 

antecipação do voo da Azul. Diante disso, pleiteia o ressarcimento da 

quantia paga para remarcar a passagem aérea do trecho 

Fortaleza/Cuiabá, o ressarcimento da diária do hotel que pernoitou em 

Cuiabá/MT, bem como indenização por danos morais. Citada, a requerida 

ofertou contestação (Id nº 22955041), sustentando pela inexistência de 

ato ilícito praticado, pois devido à alteração da malha aérea, necessitou 

antecipar o voo do autor para a mesma data (23/06/2019) e no dia 

06/06/2019 informou o autor, via e-mail, da alteração do horário do voo. 

Alega, ainda, que apesar de ciente da antecipação do horário do voo, o 

autor jamais entrou em contato com a requerida visando alterar o dia do 

embarque. Assim, alega a inexistência de danos morais e materiais. Pois 

bem. Inicialmente, registro que a presente demanda deve ser julgada em 

conjunto com os processos nº 1003132-83.2019.8.11.0007, nº 

1003150-07.2019.8.11.0007 e nº 1002946-60.2019.8.11.0007, em curso 

perante a 4ª Vara (Juizado Especial da Comarca de Alta Floresta), em 

razão da conexão, já que todos os processos possuem pedidos idênticos 

e mesma causa de pedir. Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual 

deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), 

tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e 

consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo, a parte reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim, a 

parte autora não se furta ao dever de cooperar com o deslinde 

processual. Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão 

do ônus da prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos 

o reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. Ao 

analisar os documentos acostados aos autos, bem como as alegações 

contidas na petição inicial, verifico que o direito não milita a favor da parte 

requerente. No caso em comento, não merecem prosperar os pedidos 

formulados pela parte autora de condenação da empresa ré à restituição 

do valor pago pela remarcação das passagens aéreas trecho 

Cuiabá/Fortaleza/Cuiabá de outra empresa aérea (R$1.611,32) e de 

devolução do valor referente a uma diária no hotel na cidade de Cuiabá, 

aonde alega que teve que pernoitar em razão da antecipação do voo 

operado pela requerida (R$235,20), posto que a parte autora apresentou 

versões divergentes nestes autos e nas ações ajuizadas por ele e por 

seu cônjuge em face da empresa de viagens CVC (processos nº 

1003132-83.2019 e 1003150-07.2019). De fato, na presente ação a parte 

autora apontou como causa ensejadora da alteração das passagens 

aéreas a antecipação para o período vespertino do voo operado pela 

requerida Azul Linhas Aéreas e, de outro norte, nos processos nº 

1003132-83.2019 e 1003150-07.2019, o requerente e sua esposa 

afirmaram categoricamente que tiveram que remarcar as passagens 

aéreas do trecho Cuiabá/Fortaleza/Cuiabá em razão da falha na prestação 

do serviço da Avianca, a qual entrou em recuperação judicial. É importante 

registrar que na demanda ajuizada contra a CVC Viagens, a parte autora 

imputa àquela empresa a responsabilidade civil decorrente da remarcação 

do voo Fortaleza/Cuiabá e a antecipação do retorno para o dia 22/06/2019, 

diferentemente do que sustenta nesta ação, na qual imputa a 

responsabilidade civil à Azul Linhas Aéreas. Nessa linha, diante de duas 

versões antagônicas apresentadas pelo autor e seu cônjuge, impossível 

escolher qual versão corresponde à realidade dos fatos e, 

consequentemente, aferir a quem deve ser imputada a responsabilidade 

civil decorrente do desembolso de quantia para alteração das passagens 

aéreas e supressão de um dia da viagem, bem como do desembolso de 

quantia relativa à diária do hotel para pernoitar na Capital do Estado de 

Mato Grosso. Vê-se que o requerente postulou pela restituição do valor de 

R$1.611,32, referente à alteração das passagens do trecho 

Cuiabá/Fortaleza/Cuiabá, nas duas ações ajuizadas por ele, tanto em face 

da CVC como em desfavor da Azul, evidenciando a nítida intenção em ser 

beneficiado duas vezes com a restituição do valor desembolsado. Como 

se não bastasse, o mesmo valor foi pleiteado judicialmente pelo seu 

cônjuge no bojo das ações ajuizadas contra a CVC e a Azul, sem sequer 

ter comprovado que a quantia foi desembolsada por ambos. Além disto, a 

prova documental indica que o autor foi cientificado no dia 17/06/2019 

sobre a antecipação do voo da Azul objeto desta ação (Id nº 21240811). 

Contudo, no dia 11/06, ou seja, antes mesmo de saber que o horário do 

seu voo operado pela requerida seria antecipado, o autor efetuou o 

pagamento pela remarcação das passagens referentes ao trecho 

Cuiabá/Fortaleza/Cuiabá, consoante documento comprobatório por ele 

juntado no Id nº 21241152. Assim, a toda evidência, a Azul Linhas Aéreas 

não foi a responsável pela antecipação do voo de Fortaleza para Cuiabá 

para o dia 22/06, já que quando houve a alteração das passagens o autor 

sequer sabia que o voo da requerida Azul Linhas Aéreas seria alterado. 

Sendo assim, tenho que o presente processo não demanda maiores 

explicações, posto que o autor não fez prova a fim de comprovar o ato 

ilícito perpetrado pela requerida, nos termos do art. 373, inciso I do CPC. 

Destarte, ausente a prova da conduta ilícita, restam afastados os danos 

morais e materiais pretendidos pela parte autora. Ademais, os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé, eis que a parte 

autora apresentou neste processo versão aos fatos distinta da versão 

apresentada nos processos acima apontados, além de ter pleiteado a 

restituição do valor pago, no montante de R$ 1.611,32, em ambas as 

demandas, e seu esposo ter também pleiteado a devolução da mesma 

verba, com o escopo de receber em duplicidade a quantia paga para 

remarcação das passagens de voos aperados por outra empresa aéreas, 

conforme acima fundamentado. Certamente, condutas como essa, onde o 

único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pelo reclamante em face da reclamada, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do CPC. Em decorrência do reconhecimento da 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à 

época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 10% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos à CAA para fim de cobrança das custas 

processuais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 22 

de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002946-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DIAS SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ROBERTO TICIANEL OAB - MT19223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002946-60.2019.8.11.0007 REQUERENTE: RENATA DIAS 

SANTANA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. FUNDAMENTO E DECIDO A 

requerente propôs a presente ação contra AZUL LINHAS AÉREAS 
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objetivando ser ressarcida dos danos morais e materiais que entende ter 

sofrido, alegando falha na prestação de serviços de transporte aéreo da 

requerida, em virtude de ter adquirido passagem aérea referente ao trecho 

Cuiabá/MT - Alta Floresta/MT, com voo marcado para o dia 23/06/2019, 

saída às 22h20min, contudo, alguns dias antes da data do embarque 

tomou conhecimento que seu voo foi antecipado para as 14h25min do 

mesmo dia. Sustenta que naquela ocasião estava retornando da “Lua de 

Mel” passada em Fortaleza e chegaria na cidade de Cuiabá às 19h30min, 

portanto, com tempo suficiente para embarcar no voo noturno contratado 

com a requerida. Afirma que em razão da antecipação do voo operado 

pela requerida Azul a autora teve que antecipar em um dia o fim da sua 

“lua de mel” passada no Estado do Ceará e retornou para Cuiabá no dia 

22/06/2019 a fim de ter tempo hábil de pegar o voo da requerida 

antecipado para o período vespertino do dia 23, necessitando pernoitar em 

hotel na cidade de Cuiabá e arcou com o valor da diária no montante de 

R$235,20 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos). Aduz, ainda, 

que pagou o valor de R$ 1.611,32 (um mil seiscentos e onze reais e trinta 

e dois centavos) referente à remarcação das passagens aéreas de 

Fortaleza para Cuiabá, em decorrência da antecipação do voo da Azul. 

Diante disso, pleiteia o ressarcimento da quantia paga para remarcar a 

passagem aérea do trecho Fortaleza/Cuiabá, o ressarcimento da diária do 

hotel que pernoitou em Cuiabá/MT, bem como indenização por danos 

morais. Citada, a requerida ofertou contestação (Id nº 22954733), 

sustentando pela inexistência de ato ilícito praticado, pois devido à 

alteração da malha aérea, necessitou antecipar o voo do autor para a 

mesma data (23/06/2019) e no dia 06/06/2019 informou a autora, via 

e-mail, da alteração do horário do voo. Alega, ainda, que apesar de ciente 

da antecipação do horário do voo, a autora jamais entrou em contato com 

a requerida visando alterar o dia do embarque. Assim, alega a inexistência 

de danos morais e materiais. Pois bem. Inicialmente, registro que a 

presente demanda deve ser julgada em conjunto com os processos nº 

1002902-41.2019.8.11.0007, nº 1003132-83.2019.8.11.0007 e nº 

1003150-07.2019.8.11.0007, em curso perante a 4ª Vara (Juizado 

Especial da Comarca de Alta Floresta), em razão da conexão, já que todos 

os processos possuem pedidos idênticos e mesma causa de pedir. Na 

espécie, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC. Destarte, apesar de a presente ação tratar de relação de 

consumo, a parte reclamante não está dispensada de cooperar para o 

deslinde do feito. Outrossim, não podemos confundir a inversão do ônus 

da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a 

ausência de dever pela parte reclamante de consignar ao menos indícios 

de suas alegações. Assim, a parte autora não se furta ao dever de 

cooperar com o deslinde processual. Não se pode transformar a técnica 

de julgamento de inversão do ônus da prova em verdadeira prova 

diabólica, sob pena de obrigarmos o reclamado a comprovar todas a 

nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera 

de cognição e conhecimento. Ao analisar os documentos acostados aos 

autos, bem como as alegações contidas na petição inicial, verifico que o 

direito não milita a favor da parte requerente. No caso em comento, não 

merecem prosperar os pedidos formulados pela parte autora de 

condenação da empresa ré à restituição do valor pago pela remarcação 

das passagens aéreas trecho Cuiabá/Fortaleza/Cuiabá de outra empresa 

aérea (R$1.611,32) e de devolução do valor referente a uma diária no 

hotel na cidade de Cuiabá, aonde alega que teve que pernoitar em razão 

da antecipação do voo operado pela requerida (R$235,20), posto que a 

parte autora apresentou versões divergentes nestes autos e nas ações 

ajuizadas por ele e por seu cônjuge em face da empresa de viagens CVC 

(processos nº 1003132-83.2019 e 1003150-07.2019). De fato, na 

presente ação a parte autora apontou como causa ensejadora da 

alteração das passagens aéreas a antecipação para o período vespertino 

do voo operado pela requerida Azul Linhas Aéreas e, de outro norte, nos 

processos nº 1003132-83.2019 e 1003150-07.2019, a requerente e seu 

esposo afirmaram categoricamente que tiveram que remarcar as 

passagens aéreas do trecho Cuiabá/Fortaleza/Cuiabá em razão da falha 

na prestação do serviço da Avianca, a qual entrou em recuperação 

judicial. É importante registrar que na demanda ajuizada contra a CVC 

Viagens, a parte autora imputa àquela empresa a responsabilidade civil 

decorrente da remarcação do voo Fortaleza/Cuiabá e a antecipação do 

retorno para o dia 22/06/2019, diferentemente do que sustenta nesta 

ação, na qual imputa a responsabilidade civil à Azul Linhas Aéreas. Nessa 

linha, diante de duas versões antagônicas apresentadas pela autora e seu 

cônjuge, impossível escolher qual versão corresponde à realidade dos 

fatos e, consequentemente, aferir a quem deve ser imputada a 

responsabilidade civil decorrente do desembolso de quantia para alteração 

das passagens aéreas e supressão de um dia da viagem, bem como do 

desembolso de quantia relativa à diária do hotel para pernoitar na Capital 

do Estado de Mato Grosso. Vê-se que a requerente postulou pela 

restituição do valor de R$1.611,32, referente à alteração das passagens 

do trecho Cuiabá/Fortaleza/Cuiabá, nas duas ações ajuizadas por ela, 

tanto em face da CVC como em desfavor da Azul, evidenciando a nítida 

intenção em ser beneficiada duas vezes com a restituição do valor 

desembolsado. Como se não bastasse, o mesmo valor foi pleiteado 

judicialmente pelo seu cônjuge no bojo das ações ajuizadas contra a CVC 

e a Azul, sem sequer ter comprovado que a quantia foi desembolsada por 

ambos. É de se estranhar, também, o fato de que a autora e seu cônjuge 

pleitearam da Azul Linhas Aéreas a restituição do valor da diária do hotel 

que pernoitaram em Cuiabá, apresentando, contudo, a mesma nota fiscal 

nos dois processos (id nº 21316187). Ou seja, resta evidente nos autos 

que ambos pretendiam receber duas vezes pelo montante da diária paga. 

Além disto, a prova documental indica que a autora foi cientificada no dia 

16/06/2019 sobre a antecipação do voo da Azul objeto desta ação (Id nº 

21316175). Contudo, no dia 11/06, ou seja, antes mesmo de saber que o 

horário do seu voo operado pela requerida seria antecipado, o cônjuge da 

autora efetuou o pagamento pela remarcação das passagens referentes 

ao trecho Cuiabá/Fortaleza/Cuiabá, consoante documento comprobatório 

por ele juntado no Id nº 21316443. Assim, a toda evidência, a Azul Linhas 

Aéreas não foi a responsável pela antecipação do voo de Fortaleza para 

Cuiabá para o dia 22/06, já que quando houve o pagamento pela alteração 

das passagens a autora sequer sabia que o voo da requerida Azul Linhas 

Aéreas seria alterado. Sendo assim, tenho que o presente processo não 

demanda maiores explicações, posto que a autora não fez prova a fim de 

comprovar o ato ilícito perpetrado pela requerida, nos termos do art. 373, 

inciso I do CPC. Destarte, ausente a prova da conduta ilícita, restam 

afastados os danos morais e materiais pretendidos pela parte autora. 

Ademais, os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé, eis 

que a parte autora apresentou neste processo versão aos fatos distinta 

da versão apresentada nos processos acima apontados, além de ter 

pleiteado a restituição do valor pago, no montante de R$ 1.611,32, em 

ambas as demandas por ela distribuídas e seu esposo ter também 

pleiteado a devolução da mesma verba, e, ainda, pelo fato de terem 

solicitado a condenação da requerida a restituir o valor da diária do hotel 

(R$235,20) nas ações ajuizadas pela autora e por seu cônjuge, com o 

escopo de receber em duplicidade as quantias pagas para remarcação 

das passagens de voos aperados por outra empresa aéreas e referente à 

diária do hotel, conforme acima fundamentado. Certamente, condutas 

como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da 

boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil/2015. Dispositivo Ante o 

exposto, rejeito as preliminares e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados pela reclamante em face da reclamada, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do CPC. Em decorrência do reconhecimento da 

litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a 

parte autora ao pagamento de 9,9% sobre o valor da causa, corrigido à 

época do pagamento (art. 81 do CPC), custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo no montante de 10% sobre o valor corrigido da 

causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. Transitado em julgado, 

remetam-se os autos à CAA para fim de cobrança das custas 

processuais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 22 

de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001703-81.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON LUIZ SOARES SILVA FILHO (EXEQUENTE)

CAROLINA SANCHEZ ROBOREDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA REIS DE OLIVEIRA PORTELA OAB - PR53397 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001703-81.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: ROBSON LUIZ 

SOARES SILVA FILHO, CAROLINA SANCHEZ ROBOREDO EXECUTADO: 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos. A parte devedora 

informa que efetuou o pagamento integral da dívida e os credores 

concordam com o valor depositado judicialmente, bem como informam a 

conta bancária para transferência do valor (Id nº 27788237). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

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

Processo Civil. Após o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará 

eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) 

advogado(a) da parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber, observando-se 

os dados bancários fornecidos pelo credor. Caso contrário, intime-se a 

credora para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. 

Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, proceda-se de 

acordo com as disposições da CNGC/MT visando a cobrança das custas 

processuais pendentes de quitação. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001709-25.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA FABIANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001709-25.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: MARINALVA 

FABIANI EXECUTADO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber, observando-se os dados 

bancários fornecidos pelo credor. Caso contrário, intime-se a credora 

para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Caso haja 

custas processuais pendentes de quitação, proceda-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003354-85.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)

ADILSON PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003354-85.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: AMAZONIA 

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP, ADILSON 

PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA Vistos. A parte 

devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a parte 

credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como informa 

a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

Após o trânsito em julgado da sentença, EXPEÇA-SE alvará eletrônico de 

liberação do valor depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da 

parte credora, DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de 

procuração poder expresso para receber, observando-se os dados 

bancários fornecidos pelo credor. Caso contrário, intime-se a credora 

para proceder a devida regularização, em 05 (cinco) dias. Caso haja 

custas processuais pendentes de quitação, proceda-se de acordo com as 

disposições da CNGC/MT. Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000605-61.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA TEREZINHA CASTILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP0157407A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1000605-61.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: ROSANA 

TEREZINHA CASTILHO EXECUTADO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos. A 

parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a 

parte credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor 

depositado judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, 

DESDE QUE o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder 

expresso para receber, observando-se os dados bancários fornecidos 

pelo credor. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Por fim, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002387-06.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA GONCALVES PEDRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMILA DALLA COSTA MIGUEL OAB - MT26748/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002387-06.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JESSICA 

GONCALVES PEDRO REQUERIDO: BANCO FINASA BMC S.A. Vistos. A 

parte devedora informa que efetuou o pagamento integral da dívida e a 

parte credora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta bancária para transferência do valor. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

EXPEÇA-SE alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber, observando-se os dados bancários fornecidos pelo credor. 

Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida regularização, 

em 05 (cinco) dias. Intimem-se. Após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de janeiro de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 177459 Nr: 1097-70.2019.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Felix de Lira - 

OAB:24837/O, Luiz Fernando Cassilhas Volpe - OAB:SP 53.553

 79.Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, e por consequência 

CONDENO, o réu JOSÉ FERREIRA DAS NEVES, brasileiro, solteiro, 

portador do RG n.° 19178204 SSP/MT, natural de Pium/TO, nascido aos 

22/11/1959, filho de Manoel do Bonfim Ferreira e Alzira Ferreira Neves; 

nas penas do artigo 217-A, caput, do Código Penal em continuidade 

delitiva, aplicando-se as disposições da Lei n. 8.072/90 e Lei n. 

11.340/2006; à pena que passo a individualizar e fixar. (...) passa a 

totalizar 41 (quarenta e um) anos e 08 (oito) meses de RECLUSÃO, que a 

TORNO DEFINITIVA a ser INICIALMENTE CUMPRIDA, de conformidade com 

o artigo 59, inciso III, do Código Penal, em REGIME FECHADO, para tanto 

considerando o disposto no artigo 33 o seu § 3º, do Código Penal, haja 

vista não favorecer ao réu as circunstâncias judiciais.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000212-44.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARCOS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO(A))

EDMARA DANTAS RODRIGUES OAB - MT8054/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1000212-44.2016.8.11.0007 JOAO MARCOS GONCALVES 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para ciência acerca da juntada 

da Certidão de Nascimento averbada no ID 27988545. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 21 de janeiro de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005363-83.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT4032-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1005363-83.2019.8.11.0007 JOAO DE SOUZA DA SILVA 

ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 28131300, bem como para indicar o atual endereço da 

testemunha, no prazo de 5 (cinco) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004026-59.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DELONICE APARECIDA CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1004026-59.2019.8.11.0007 DELONICE APARECIDA CHAGAS 

SEGURADORA LÍDER IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da 

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

com a finalidade de intimar os Procuradores das partes acerca da perícia 

médica designada para o dia 31/01/2020, às 16:30 horas no prédio do 

Fórum de Alta Floresta, com a médica perita Fernanda Marchese Nishioka. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 22 de janeiro de 

2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005416-64.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PAZ LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1005416-64.2019.8.11.0007 MARIA DA PAZ LIMA INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte autora acerca da perícia médica designada para o dia 05/02/2020, 

às 16:00 horas no Prédio do Fórum de Alta Floresta, com a médica perita 

Fernanda Marchese Nishioka, bem como para que providencie a 

notificação da parte autora para comparecer na data e local da perícia 

munido(a) de documentos pessoais, nomes de medicamentos que faz uso 

e exames médicos que possua capazes de embasar ou colaborar na 

determinação da alegada condição de saúde. Nada mais havendo encerro 

o presente. Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005167-16.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CELINO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1005167-16.2019.8.11.0007 CELINO PEREIRA INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar o Procurador da parte autora 

acerca da perícia médica designada para para o dia 05/02/2020, às 15:30 

horas no Prédio do Fórum de Alta Floresta, com a médica perita Fernanda 

Marchese Nishioka, bem como para que providencie a notificação da parte 

autora para comparecer na data e local da perícia munido(a) de 

documentos pessoais, nomes de medicamentos que faz uso e exames 

médicos que possua capazes de embasar ou colaborar na determinação 

da alegada condição de saúde. Nada mais havendo encerro o presente. 

Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003653-28.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA DOS ANJOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILTON MACHADO OAB - MT0017588A (ADVOGADO(A))

BRUNA RAMOS VIEIRA OAB - MT23085/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1003653-28.2019.8.11.0007 MARIA APARECIDA VIEIRA DOS 

ANJOS INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar o Procurador da parte autora acerca da perícia médica designada 

para o para o dia 05/02/2020, às 14:00 horas no Prédio do Fórum de Alta 

Floresta, com a médica perita Fernanda Marchese Nishioka, bem como 

para que providencie a notificação da parte autora (face a certidão 

negativa ID 28180156) para comparecer na data e local da perícia 

munido(a) de documentos pessoais, nomes de medicamentos que faz uso 

e exames médicos que possua capazes de embasar ou colaborar na 

determinação da alegada condição de saúde. Nada mais havendo encerro 

o presente. Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004302-90.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIA GONCALVES VARJAO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1004302-90.2019.8.11.0007 LUCILEIA GONCALVES VARJAO 

DE JESUS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

intimar o Procurador da parte autora acerca da perícia médica designada 

para o dia 05/02/2020, às 14:30 horas no Prédio do Fórum de Alta 

Floresta, com a médica perita Fernanda Marchese Nishioka. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005215-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT20469-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1005215-72.2019.8.11.0007 MARIA DOS SANTOS BORGES 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte autora acerca da perícia médica designada para o dia 31/01/2020, 

às 17:30 horas no Prédio do Fórum de Alta Floresta, com a médica perita 

Fernanda Marchese Nishioka, bem como para que providencie a 

notificação da parte autora (face a certidão negativa ID 28178950) para 

comparecer na data e local da perícia munido(a) de documentos pessoais, 

nomes de medicamentos que faz uso e exames médicos que possua 

capazes de embasar ou colaborar na determinação da alegada condição 

de saúde. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 22 de 

janeiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004022-22.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CONCEICAO ROSADO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1004022-22.2019.8.11.0007 CONCEICAO ROSADO DA SILVA 

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do 

CPC, impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o Procurador 

da parte autora acerca da perícia médica designada para o dia 

31/01/2020, às 17:00 horas no Prédio do Fórum de Alta Floresta, com a 

médica perita Fernanda Marchese Nishioka. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005227-86.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GENI DOS SANTOS AGUIAR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT13120-S (ADVOGADO(A))

JOSIANE DO AMARAL OAB - MT23772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

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

35123600 1005227-86.2019.8.11.0007 GENI DOS SANTOS AGUIAR 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar o Procurador da 

parte autora acerca da perícia médica designada para o dia 31/01/2020, 

às 16:00 horas no Prédio do Fórum de Alta Floresta, com a médica perita 

Fernanda Marchese Nishioka. Nada mais havendo encerro o presente. 

Alta Floresta, 22 de janeiro de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6640 Nr: 1462-91.2000.811.0007
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madeireira 20 de Junho Ltda, Maria de Fátima 

Ferreira, Décio de Carli, José de Carli, Alexandre José de Araujo

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

Silva - OAB:MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Castrilho - 

OAB:3.990/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ELINE ALEXANDRE 

CHAGAS, para devolução dos autos nº 1462-91.2000.811.0007, Protocolo 

6640, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 1/2020 completa, que torna pública a escala de Plantão a 

ser obedecida pelo Oficiais de Justiça no mês de Fevereiro de 2020 na 

Comarca de Barra do Garças, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 315058 Nr: 10605-49.2019.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio da Purificação Leal e Silva, Maria do Bom 

Sucesso Pontes Leal e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Antônio Capitão Leal e Silva, Vianei 

Bove Capitão Leal e Silva, Moinho de Trigo MabeL Ltda, Cooperativa de 

Crédito Rural do Médio Araguaia, NORSA REFRIGERANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Wilian Rodrigues Da Rocha - OAB:24.172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:12809, Guilherme Frederico de Figueiredo Castro - OAB:

 VISTOS.

 1. Considerando a falta de tempo hábil para citação de todos os 

Demandados, REDESIGNO audiência de conciliação para o DIA 14 DE 

ABRIL DE 2020, ÀS 13h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO).

 2. Outrossim, EXPEÇA-SE carta precatória para a citação dos confinantes 

JORGE PAULO MANGANOTI e MARIA AUGUSTA GENTELIN MANGANOTI, 

no endereço indicado às fls. 386.

3. Ainda, EXPEÇA-SE carta precatória para citação do interessado 

MOINHO DE TRIGO MABEL LTDA, em consonância com o endereço 

declinado na inicial.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268245 Nr: 18209-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Lopes Ortega, Manoel Alanches 

Alonso, Iracema Emilio Alonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268245 Nr: 18209-32.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Gonçalves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Lopes Ortega, Manoel Alanches 

Alonso, Iracema Emilio Alonso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR FALTA DE CITAÇÃO EM TEMPO 

HÁBIL

Nos termos do artigo 334 CPC e 394 da CNGC, e considerando que não 

haverá tempo hábil de 20 dias para a citação do requerido antes da 

audiência aprazada, remeto os autos conclusos para deliberações: “ Art. 

334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência.”

Art. 394. Na expedição de cartas precatórias para realização de atos 

processuais com data marcada, recomenda-se aos Juízes Deprecantes 

seja esta fixada com razoável espaço de tempo, assim entendendo, nos 

casos sem urgência, um prazo mínimo de 60 (sessenta) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 168477 Nr: 130-44.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonor Antonio de Freitas, Márcia dos Santos de Abreu 

Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Rubinaldo Maia Abreu, Eva Maria Maia Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, José Carlos Cordeiro Gomes - OAB:27388/MT, 

Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a se manifestar no feito, no prazo de 15(quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito, acerca de fls. 221/223.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 322545 Nr: 14309-70.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jamiscléia Caetano Nogueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. K. de Oliveira Me, Fran Karlos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Borges Leão Júnior - 

OAB:MT 19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. INTIME-SE a parte Autora, para emendar a inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionando aos autos matrícula atualizada do suposto 

imóvel a ser desmembrado por ocasião do contrato firmado entre as 

partes, objeto desta demanda de adjudicação compulsória, a fim de 

averiguar se o mesmo ainda pertence à parte Requerida, que consta como 

vendedora do imóvel no contrato particular de compromisso de compra e 

venda de fls.31/32, uma vez que a matrícula acostada às fls.25/27 é do 

ano de 2014.

2. Expeça-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 325439 Nr: 447-95.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael David de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliscleia de Sousa Silva, Wender Castro Silva, 

Maria Cardoso da Silva Souza, Gildo Cintra de Souza, Bruno Rios de 

Oliveira Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15. Diante do exposto, DETERMINO seja OFICIADO o Cartório de Registro 

de Imóveis local para que proceda a averbação da presente demanda às 

margens da matrícula n.22.293 e a indisponibilidade de transferência do 

domínio do bem até o dirimir da presente controvérsia.16. CITEM-SE os 

requeridos, nos endereços declinados na inicial, e INTIMEM-SE-OS para 

audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 28/04/2020, 

às 13h00min (HORARIO DE MATO GROSSO). INTIME-SE o autor por meio 

de seu advogado.17. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, do art. 334, do 

CPC. 18. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC. 19. 

DEFIRO a tramitação prioritária do feito, consoante dispõe o art.1.048, I, do 

CPC e art.71, do Estatuto do Idoso - Lei nº 10.741/03.20. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 325439 Nr: 447-95.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ismael David de Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliscleia de Sousa Silva, Wender Castro Silva, 

Maria Cardoso da Silva Souza, Gildo Cintra de Souza, Bruno Rios de 

Oliveira Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Machado de Moraes 

Varjão - OAB:MT 14.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por Certidão

Nos termos do artigo 152, inciso VI do CPC, e considerando que não há 

informação nos autos sobre o endereço da Requerida Maria Cardoso da 

Silva Souza, certifico que deixei de enviar Carta de Citação. Assim, 

impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora para informar nos 

autos em 05 (cinco) dias o endereço da supracitada ré com o respectivo 

CEP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 325541 Nr: 513-75.2020.811.0004

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Liandro Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marta Magalhães Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para, querendo, emendar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias, a fim de que seja prestada caução no valor equivalente a 

três meses de aluguel, conforme determina o art. 59 da Lei nº 8.245/91, 

sob pena de indeferimento da liminar.

2. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 322173 Nr: 14124-32.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORACI NEUSA RUI DOS REIS, Juliana Rui Fernandes 

dos Reis Gonçalves, Jussara dos Reis Fernandes

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SOUZA FANTE - 

OAB:23610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. FACULTO a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de 

que a parte Autora instrua o feito com cópia da declaração de imposto de 

renda dos últimos 3 (três) anos ou outro documento que comprove a 

hipossuficiência alegada pelo Exequente quanto à necessidade do 

benefício da gratuidade da justiça, sob pena de indeferimento da inicial, 

nos termos do artigo 321 do CPC/2015.

2. Ou, proceda ao recolhimento das custas judiciais, no mesmo prazo 

acima aludido, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

determina a CNGC - Foro Judicial, Cap. 2, Seção 14, itens 2.14.1 e 

seguintes e art. 290, do CPC/2015.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265009 Nr: 16174-02.2017.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credijud cooperativa de economia de credito mutuo dos 

servidores do poder judiciario de mato grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Célia Gama Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elida Sylbene Laurindo da Silva 

- OAB:6009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas.

"Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316993 Nr: 11647-36.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA 

REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R SILVA HONORATO E CIA LTDA ME , 

ROBSON SILVA HONORATO , Bruna Borges Reinig

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321340 Nr: 13747-61.2019.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faruk Hamida Ferreira de Carmo, Hildeson 

Ferreira do Carmo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 321383 Nr: 13769-22.2019.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Macrofértil Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Acidemando Gabriel de Morais, 

Espólio de Engracia Vilela de Moraes, Acidemando de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Franco de Campos - 

OAB:SP 209.784

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Diligência Negativa do Oficial de 

Justiça

 Nos termos do Art. 1.217 da CNGC, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte autora, na pessoa do seu representante 

legal, para se manifestar no prazo de 05 dias, considerando que “o 

mandado fora devolvido na secretaria com diligência parcial ou totalmente 

infrutífera, ou seja, sem a prática de todos os atos.

 Se a parte prestar outras informações ou indicar novo endereço para o 

cumprimento do ato, a secretaria expedirá novo mandado e entregará ao 

oficial de justiça para a realização de novas diligências, 

independentemente de ordem judicial.

Se, no cumprimento da determinação supra, a parte requerer 

desentranhamento para nova diligência ou a expedição de carta 

precatória, fica desde logo deferida, desde que haja prazo suficiente para 

o seu cumprimento”.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223430 Nr: 4921-51.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Abadio do Nascimento, Maria das Dores 

Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Paulino de Aguiar

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MIGUEL DOMINGOS DOS SANTOS, 

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

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

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

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Os requerentes, ora usucapientes, alegam ser legitimos 

possuidores do imóvel onde residem, sito na Rua Junior Peres dos 

SAntos, lote 16, qd 154, Loteamento Bairro Serrinha, Barra do Garças, há 

mais 20 anos, juntando nos autos documento que comprova que 

adquiriram o imódel de José Carlos Paulino de Aguiar, bem como título de 

propriedade, procuração em nome da requerente feita em 1995, espelho 

de ligação de energia e agúa com datas de 1992 e 1994. Os requerentes 

alegam que sempre viveram no imóvel sem qualquer oposição, 

caracterizando sua posse justa e pacífica.

Despacho/Decisão: Vistos1.Trata-se de ação de usucapião ajuizada por 

ORLANDO ABADIO DO NASCIMENTO e MARIA DAS DORES MENDES DA 

SILVA em face de JOSÉ CARLOS PAULINO AGUIAR. Alegam os autores 

que são legítimos possuidores do imóvel situado na rua Junior Peres dos 

Santos, lote 16, quadra 154, loteamento Bairro Serrinha, há mais de 20 

(vinte) anos. O imóvel faz parte de uma área maior registrada sob a 

matrícula n° 13.360 do CRI de Barra do Garças, tendo sido doado pela 

prefeitura ao Requerido, sendo este o proprietário do bem mesmo que 

tenha deixado de realizar a matrícula individual.2.A inicial foi instruída com 

os documentos acostados às fls. 10/25 e 28/58, dentre os quais se 

destacam o título de propriedade e a matrícula maior n° 13.360. 3.Os 

requeridos ausentes, incertos, desconhecidos e eventuais interessados 

foram citados via edital (fls. 73), e se mantiveram inertes.4.A parte Autora 

informou que o Requerido se encontra em local incerto e não sabido, 

requerendo a citação via edital.5.O Município manifestou não ter interesse 

na demanda. 6.Os confinantes MARIA ALVES DA SILVA e WANDISLEY 

ARRAIS foram citados, tendo somente o último apresentado contestação 

por negativa geral, uma vez que citado via edital.7.É O RELATÓRIO. 

DECIDO. 8.Inicialmente, não consta a citação do Requerido JOSÉ CARLOS 

PAULINO DE AGUIAR e do confinante MIGUEL DOMINGOS DOS SANTOS. 

Desta forma, CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 101. Caso a 

diligência de citação do confinante seja infrutífera, DEFIRO desde já a 

citação via edital.9.Uma vez que não foi realizada nenhuma diligência para 

a localização do Requerido, DETERMINO a consulta via Siel visando 

localizar endereços da parte Demandada. Com a consulta nos autos 

CITE-SE o Requerido, nos termos da decisão de fls. 71.10.Ainda, nota-se a 

ausência de intimação da União e do Estado. Dessa forma, INTIME-SE a 

União e o Estado, via postal e remetam-se cópias da inicial e documentos, 

para manifestarem se há interesse na causa.11.Após, REMETAM-SE os 

autos ao Ministério Público.12.Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Vanessa Faria de 

Freitas, digitei.

Barra do Garças, 21 de janeiro de 2020

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312969 Nr: 9556-70.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nimar Amorim Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins de direito que compareceu nesta Secretaria 

o advogado da parte autora, Dr. Takechi Iuasse OAB/MT 6113 A , bem 

como o preposto da parte autora, Sr. Roberto Marinho, para a audiência de 

conciliação agendada para esta data. Certifico que a audiência não fora 

redesignada em tempo hábil em virtude do recesso forense ( 20 de 

dezembro a 07 de janeiro/2020), da suspensão dos prazos e das férias 

do Magistrado titular desta Secretaria, motivo pelo qual não foi possivel 

intimar as partes. Certifico finalmente que quando do término das férias do 

Magistrado, em fevereiro, a audiência será redesignada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225712 Nr: 6313-26.2016.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. de Oliveira & Cia Ltda, Cláudio Aparecido 

de Oliveira

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

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça, no valor de R$ 18,00 ( dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emitir 

Guia>Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito nos 

autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 190618 Nr: 10745-59.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportadora e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camilla Fazzini Cardial 

Gonçalves de Lima - OAB:428348/SP, FERNANDO DENIS MARTINS - 

OAB:182424, Rodrigo Lopes Ferreira - OAB:326603/SP, Ussiel 

Tavares da Silva Filho - OAB:MT 3150-A, William Carmona Maya - 

OAB: OAB/SP 257198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – resumo da inicial

Considerando o a decisão retroexarada, e nos termos do 1º do artigo 

1.218 da CNGC, impulsiona-se o feito para que seja intimada a parte autora 

a fornecer nos autos resumo da inicial a compor o edital de citação a ser 

publicado.

 Informo que o resumo poderá ser encaminhado no e-mail da Secretaria, 

qual seja: bg.1civel@tjmt.jus.br

Segue o referido artigo, in verbis: “§ 1º Nos editais de citação e daqueles 

para conhecimentos de terceiros, o seu resumo será solicitado à parte 

interessada, que deverá apresentá-lo no prazo de 15 (quinze) dias. Não 

sendo fornecidos os documentos serão expedidos com a transcrição 

integral da petição inicial, após consulta ao Juiz.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 5939 Nr: 712-40.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de DECIO FERNANDES DOS REIS, 

DORACI NEUSA RUI DOS REIS, Juliana Rui Fernandes dos Reis Gonçalves, 

Jussara dos Reis Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladeli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Charles Kendi Sato - OAB:21.060/ PR, 

Luciana Souza Fante - OAB:23610/PR

 VISTOS.

1. INTIME-SE o exequente para se manifestar acerca do imóvel oferecido 

pelos Executados à fl. 206, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319662 Nr: 12894-52.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAKERIDGECONSULTANTS HOLDINGS INC, Clarisse 

Helena Giordani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidemando de Moraes Carvalho, Ricardo de 

Moraes Carvalho, Leonardo de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO SCHNEIDER DOS 

SANTOS - OAB:78806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os presentes autos, intimando a parte AUTORA nos termos do 

Art. 1.210 da CNGC para comparecer na Secretaria e retirar a carta 

precatória para distribuição E RETIRAR A CERTIDÃO EXPEDIDA NOS 

AUTOS, DEVENDO RECOLHER O SELO DE AUTENTICAÇAÕ: "Expedida a 

carta precatória, intimar a parte para diligenciar o seu cumprimento em 10 

(dez) dias, ressalvados os casos em que a parte for beneficiária da 

Justiça Gratuita. § 1º As custas das cartas precatórias expedidas para 

cumprimento entre Comarcas do Estado de Mato Grosso serão 

obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.§ 2º Decorrido prazo 

superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta precatória, intimar a parte 

para comprovar a distribuição no Juízo deprecado."

No que se refere à carta precatória a ser cumprida em outro Estado da 

Federação, deverá a parte interessada comparecer no balcão da 

secretaria para retirar a missiva e promover seu cumprimento na comarca 

competente, devendo informar sua distribuição, neste feito, em até 30 

dias.

O advogado poderá também recolher as custas de distribuição da carta 

precatória e juntar o comprovante nos autos, solicitando o envio da 

missiva à Comarca Deprecada via malote Digital pela Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 324645 Nr: 15348-05.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Junior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. G. Da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Schmitt Schemberg - 

OAB:25.336, Thaís de Almeida Vieira - OAB:358.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do Executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art. 231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 324648 Nr: 15350-72.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. Bevilacqua Junior, Nilo Bevilacqua Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. Vicente dos santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Schmitt Schemberg - 

OAB:25.336, Thaís de Almeida Vieira - OAB:358.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do Executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art. 231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 323173 Nr: 14653-51.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deidivan da Silva Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art.829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do Executado, na forma do art.841, §§1º 

e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art. 231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art.827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 324800 Nr: 10232-18.2019.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augusto de Souza, CYLL FARNI 

SOUZA DE LIMA, IVO FRANCISCO DE SOUZA, LEIVER LIMA DE SOUZA, 

HELIA LIMA DE SOUZA, PAULO FERNANDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS 

NEVES - OAB:22056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. CITEM-SE os Requeridos, no endereço declinado na inicial, e 

INTIMEM-SE para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 10/03/2020, às 15h00min (HORÁRIO DE MATO GROSSO)

2. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados, oportunidade em que será buscada a composição entre as 

partes. A ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a 

aplicação de multa, nos termos do § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do 

CPC/2015.

 3. Não havendo a composição ou não comparecendo qualquer das 

partes, a partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 

(quinze) dias para o adimplemento (art. 335, I c/c art. 701, ambos do 

CPC/2015) ou oposição de Embargos (art. 702, CPC/2015).

4. No mandado deverá constar que, em sendo cumprido, o devedor ficará 

isento de custas (art. 701, § 1º, CPC/2015). Conste, ainda, que não sendo 

pago o débito e se não forem oferecidos embargos no prazo legal, 

constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, 

CPC/2015).

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 297957 Nr: 1238-98.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS RUY DIAS DE MELO, Açucena Maria de oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anisio Doutor, LUIZ RODRIGUES DE BARROS 

FILHO e S/MULHER, Marcio Alencar Ferreira, Guilherme Rosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Takeda da Silva - 

OAB:45699/G, Ubiratan Barroso de Castro Junior - OAB:MT 20394/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Gomes Marçal Belo - 

OAB:TO/2.879, Ismael Gonçalves Marçal - OAB:GO/13.640

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §9º do artigo 1.206 da 

CNGC/TJ/MT, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a se 

manifestar sobre as correspondências devolvidas COM FINALIDADE DE 

CITAÇÃO DE MARCIO ALENCAR FERREIRA, GUILHERME ROSA DA SILVA, 

LUIZ RODRIGUES DE BARROS FILHO.

 "Art. 1.206...§9º: § 9º Mantendo-se negativa a diligência constante do 

parágrafo anterior, colher a manifestação do interessado, em 05 (cinco) 

dias e se indicado novo endereço, renovar o ato".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170169 Nr: 2465-36.2013.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Telmon Gomes dos Santos, Yara Mendes de Brito 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Miguel dos Santos, Luiza 

Morais Arraes, Eva Maria Gomes Neto, Selmi Gomes dos Santos, João 

Moraes Neto, Jonas Gomes dos Santos, Claudia Morais dos Santos, 

Cleiton Morais dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:MT/22.955, Sergio de Freitas Moraes - OAB:GO 

21.287, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

1.Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, cabe agora ao 

Tribunal de Justiça fazer o juízo de admissibilidade do recurso de apelação 

(tempus regit actum).

2.Assim, INTIME-SE a parte apelada/REQUERIDO para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, art. 

1.010, CPC/2015.

3.Havendo questões preliminares arguidas em contrarrazões, INTIME-SE a 

parte apelante para, querendo, manifestar-se em 15 (quinze) dias a 

respeito delas, §§ 1º e 2º, art. 1.009, CPC/2015.

4.Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

2ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315550 Nr: 10878-28.2019.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Farias Santos & Farias Zampa Ltda, Lindomar Farias 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Contact Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 482, VI e art. 701, XVII, da CNGC, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, via DJE, para que recolha 

a complementação do valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de lhe ser aplicada a penalidade do art. 290, do Código de Processo 

Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 166363 Nr: 8831-28.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Cardoso Silva Júnior, Sérgio Cardoso 

Silva Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian - 

OAB:11.640, Marco André Honda Flores - OAB:9708-A-MT, Nadi 

Terezinha Martini - OAB:3306/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 179480 Nr: 1475-11.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMdM&CL, CMdM

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

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 158243 Nr: 10843-49.2011.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dulcineia Rosa Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY ROBERTA 

CONCEIÇÃO - OAB:OAB/MT 13.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Aires Cirineu Neto - 

OAB:MT 4.451-A

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 68871 Nr: 2334-71.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias do Prado, Lucimeire Barros Lopes Prado

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

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 55326 Nr: 2676-53.2005.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A da Comarca de Osasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adeclair Bernardino Teixeira
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:RO 4.937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.

PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome da parte devedora, até o limite da 

execução, de acordo com o cálculo apresentado.

Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 243328 Nr: 1611-03.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. Rodrigues de Queiroz Luz Silva - Me, 

Heliana Maria Rodrigues de Queiroz Luz Silva, Elcirley Luz Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 1611-03.2017.811.0004 – Cód.: 243328

Vistos, etc.

Requer o autor a localização de devedor através de consulta ao 

BACENJUD e INFOJUD, às fls. 11/112. Pois bem, a solicitação de 

informações a entidades governamentais, com a finalidade de fornecer o 

endereço do devedor, somente se justifica em hipóteses excepcionais, 

isto é, após o exaurimento dos meios possíveis realizados pelo credor, 

sendo, ainda, necessária a presença de motivos relevantes, bem como a 

existência de ordem judicial devidamente fundamentada, quando for o 

caso.

 Incumbe à exequente diligenciar e apontar possíveis endereços do 

devedor, sendo incabível transferir ao Judiciário o ônus que lhe é próprio.

 No caso em tela, não demonstrou o exequente que realizou as diligências 

possíveis e disponíveis à sua disposição, visando à obtenção do atual 

endereço do credor.

Assim, indefiro o pleito formulado pelo exequente para busca de endereço 

atualizado do executado a ser realizada pelo Juízo, notadamente, quando 

afirma ter tão somente esgotados os endereços na própria base de dados 

do exequente.

Em prosseguimento, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar pugnando o que entende de direito no que se refere à 

citação do requerido, sob pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de janeiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 185566 Nr: 6986-87.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeneide Resende de Souza, P. Maria de 

Carvalho & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:PR/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 (...)BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de P. MARIA DE CARVALHO & 

CIA LTDA e VALDENEIDE RESENDE DE SOUZA.Ante a não localização dos 

executados para citação pessoal, foi realizada citação por edital (fl. 72), 

bem como nomeado a Defensoria Pública Estadual na qualidade de 

curadora especial.A Defensoria Pública Estadual apresentou embargos à 

execução opostos nos próprios autos, protocolados pela Defensoria 

Pública em razão dos Embargantes terem sidos citados por Edital, 

procedimento este que devia ter sido protocolado pela Defensoria Pública 

por dependência e não nos próprios autos.Todavia, uma vez que os 

embargos apresentados foram feitos por negativa geral, onde não foi 

alegada nenhuma das possibilidades de modificação da execução, 

conforme dispõe o artigo 917, do CPC, o pedido não deve prosseguir, visto 

que não há qualquer fato impeditivo do prosseguimento da 

execução.Desse modo, rejeito o presente pedido de embargos à 

execução por negativa geral, com resolução do mérito, com fulcro no 

artigo 487, I do CPC.Sem custas e honorários.Em prosseguimento ao feito, 

DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema Bacen Jud dos ativos 

encontrados em nome da parte executada, com base no artigo 835, 

CPC/2015.PROCEDA-SE com a indisponibilidade de valores em contas e 

aplicações que porventura existirem em nome da parte devedora, até o 

limite da execução, de acordo com o cálculo apresentado.Juntada a 

resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:Cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, 

INTIME-SE a parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) 

dias, conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.Não havendo constrição de valores, INTIME-SE a exequente 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

cabível para o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 

10 de janeiro de 2020.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão 

NogueiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 183791 Nr: 5321-36.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Yamaha Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandy dos Santos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:OAB/SP 107.414, JOSÉ AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR - 

OAB:19.339-A, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:MT 8794-A, Maria 

Lucilia Gomes - OAB:5.835-A/MT, Thiago de Siqueira Batista 

Macedo - OAB:MT 17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente através da 

petição (Documento nº 320184 – Protocolado em 25/10/2019) de fl. 161, 

requereu a realização de “penhora online” via BACENJUD em ativos 

financeiros em contas do executado.

Porém, em detida análise dos autos, verifica-se que sequer houve a 

citação válida do executado, conforme mandado de citação e certidão (fls. 

145/146 e 157/158), de forma que indefiro o pedido a realização de 

“penhora online” via BACENJUD em ativos financeiros em contas do 

executado.

 Assim, percebe-se que o exequente laborou em evidente intuito de levar o 

juízo a erro para obter benefício próprio, estando caracterizada a má-fé 

processual, nos termos do art. 81 do CPC, passível de multa.

 Desta forma, condeno o exequente ao pagamento da multa por litigância 

de má-fé, no percentual de 5% do valor corrigido da causa, que reverterá 

em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Barra do Garças, conta-corrente nº 6.565-X, agência 7140-4, Banco do 

Brasil, CNPJ 13.670.101/0001-11, nos termos do art. 81, do CPC/2015.

Expeça-se certidão do valor atualizado da multa e notifique-se o 

Presidente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Barra do Garças para que promova a efetiva cobrança dos valores em 

autos próprios.

Intime-se a exequente para requerer o que entender de direito, a fim de 

dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se. Intime-se.

Barra do Garças/MT, 10 de janeiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 325395 Nr: 412-38.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA HONDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S/A em face de ERIKA HONDA SILVA.

A parte requerente comprovou initio litis a existência do contrato das 

partes, o registro da alienação do bem junto ao órgão administrativo 

competente e a constituição da parte requerida em mora, razão pela qual 

defiro a medida liminarmente, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 

911/69.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

parte autora.

Indefiro o pedido de expedição de ofício ao DETRAN e à Secretaria de 

Fazenda Estadual para retirada de eventual pendencia e transferência do 

automóvel, uma vez que cabem às partes contratantes os procedimentos 

administrativos de praxe.

 Executada a liminar, cite-se o requerido para, querendo, efetuar o 

pagamento da integralidade da dívida pendente segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, em 05 (cinco) dias, a fim de ter o bem 

restituído livre de ônus, sob pena de consolidação da propriedade e posse 

plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, ou apresentar resposta, 

sob pena de revelia e confissão quanto à matéria de fato, em 15 dias (DL 

911/69, art. 3º, §§).

Intime-se e se cumpra.

Barra do Garças/MT, 21 de janeiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 325344 Nr: 384-70.2020.811.0004

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Levende José Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Colha-se o parecer do Ministério Público, na qualidade de Curador dos 

Registros Públicos, conforme disposto no art. 109 da Lei 6.015/73, e 

voltem-me conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 269092 Nr: 376-64.2018.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Rodrigues dos Santos, Diane Sciascia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Morgana Soares Lucas de Oliveira, Maurício 

Soares Lucas de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURÉLIO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:17.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Farias Santos de 

Almeida - OAB:MT 15.250-A

 Visto, etc.

Defiro o pedido formulado às fls. 242 e 249 e redesigno a solenidade 

anteriormente aprazada, a fim de que seja realizada no dia 08/04/2020, às 

13:00 horas (horário oficial de Cuiabá/MT).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

 Cod. Proc.: 65876 Nr: 8790-71.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. A. Fayad - Me, Charer Ahmad Fayad, 

Suzana Abdel Aziz Ali Fayad

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 8790-71.2006.811.0004 – Cód.: 65876

Vistos, etc.

A parte exequente formulou pedido de realização de consulta de veículos 

junto ao sistema do RENAJUD, às fls. 182/183, sendo o pleito indeferido 

pelo magistrado que jurisdicionava anteriormente o presente Juízo, 

conforme decisão de fls. 179/180.

Todavia, às fls. 182/183, novamente a parte exequente vem reiterando 

pedido para realização de consulta de veículos junto ao RENAJUD, sem 

que tivesse interposto recurso da decisão anterior que havia indeferido o 

pedido.

Outrossim, importante ressaltar que, já fora realizado, às fls. 166/169, em 

22/11/2018, consulta junto ao RENAJUD, oportunidade em que a parte 

exequente informou o não interesse na penhora do veículo KCA8727, GO, 

VW/LOGUS GLSI 2000, Ano/Modelo 1995/1995 em nome do executado 

CHARER AHMAD FAYAD, oportunidade, em que não foram localizados 

nenhum veículo em nome dos demais executados.

Assim, deixo de conhecer o pedido de reiteração de realização de 

consulta de veículos junto ao RENAJUD formulado pela parte exequente, 

às fls. 182/183.

Por fim, advirto ao exequente que a reiteração de pedido de consulta junto 

ao RENAJUD para buscas de veículos, sem que exista prova de fato novo 

a ensejar alteração fática, lhe será aplicada multa por litigância de má-fé.

Por fim, intime-se o exequente para manifestar nos autos, bem como dar 

efetivo prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

determinação do arquivamento provisório do presente feito e/ou extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 09 de janeiro de 2020.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 204160 Nr: 6179-33.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo César Raye de Aguiar, Iziarome Moreira dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Liandro Tavares - 

OAB:20992MT, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que na certidão de publicação de sentença de folhas 97/101 

não saiu o nome do advogado da parte autora, motivo pelo qual, neste ato, 

procedo à intimação dele, Dr. JOÃO LIANDRO TAVARES, OAB/MT: 20992 

da sentença, bem como INTIMAR para oferecer no prazo de 15 (quinze) 

dias as CONTRARRAZÕES ao recurso de Apelação interposto. Segue 

abaixo transcrita a parte dispositiva da referida decisão:

SENTENÇA

“[...]

Destarte e por tudo mais que consta nos autos, julgo improcedente o 

pedido constate na inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, 

inciso II do Código de Processo Civil, em virtude do reconhecimento da 

decadência do direito de anular negócio jurídico e da prescrição para se 
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pleitear a retrocessão.

Por fim, condeno as partes autoras ao pagamento de eventuais custas 

processuais e ao pagamento à título de honorários sucumbenciais o valor 

correspondente à 10% (dez por cento) do valor da causa. As despesas 

sucumbenciais deverão ser rateadas entre os autores.

P.R.I.C.

Transitando julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 261516 Nr: 13933-55.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Mendes Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martins Spohr - OAB:MT 

2.376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 Manifeste-se o exequente acerca do imóvel apresentado a fls. 27/28.

Nada sendo requerido, ao arquivo, conforme artigo 40 da LEF.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266073 Nr: 16826-19.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Mendes Moreira - 

OAB:MT 3.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177354 Nr: 11562-60.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Alexandrina dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élvio Naves Ribeiro - OAB:MT 

12.650, JOSICARMEM VILELA GARCIA - OAB:13557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 234049 Nr: 12055-32.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Paz de Oliveira Me, Gustavo Paz de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aridaque Luís Neto - 

OAB:MT 3.252, Josias Alves Vitor Trindade - OAB:MT 16.506

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Gustavo Paz de Oliveira ME.

Em petição de fls.54 a exequente requer a extinção do presente feito, 

tendo em vista o cancelamento da CDA nº201610577, conforme decisão 

administrativa requerendo ainda a aplicação do art. 26 da LEF.

Ante o exposto, com fundamento no art. 26 da LEF e art. 924, III do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Sem qualquer ônus as partes, tendo em vista o cancelamento da CDA 

antes de decisão de primeira instância.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201168 Nr: 4482-74.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Casa de Carne Pitaluga Ltda, Cristiane Maria 

David Barros, Emerson David de Barros

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478

 1. Diante do exposto, não acolho a pretensão manifestada em exceção de 

pré-executividade.2. Condeno o excipiente ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% do valor da execução.3. Defiro o levantamento, pelo 

exequente, dos valores constritos via BACENJUD nos autos.4. Tendo em 

vista que o parcelamento enseja a suspensão da exigibilidade tributária, 

arquivem-se os autos.Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 15 de janeiro de 

2020.Carlos Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 93170 Nr: 6971-94.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea Sousa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Ribeirãozinho - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Ronan de Oliveira Souza - OAB:4099/MT, 

Sebastião Gustavo Primo Parreira - OAB:MT 15.724

 Vistos.

Cumpra-se novamente a decisão de fls. 383, tendo em vista que a 

intimação da Fazenda Pública é feita na forma do artigo 183 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318460 Nr: 12377-47.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Valderi Freitas dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Detran / MT - 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Morais Oliveira - 

OAB:GO 34.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Soares De Amorim 

Silva - OAB:18239, Guilherme Anibal Montenari - OAB:17.165/OAB 

MT, Kamila Aparecida Rodrigues Corrêa do Espírito Santo - 

OAB:OAB/MT 14.133, Lilian Mara Albuquerque Felicio - 

OAB:13.161/MT, Lucas Osviani - OAB:13920/MT, MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT, MARIO MARCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3946/O, ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 33/39 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 208895 Nr: 8834-75.2015.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Ferreira da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Xavier da Silva - 

OAB:15338-MT

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 
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de 10 (dez) dias manifestar-se acerca da petição acostada às fls. 73/ 82 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 189905 Nr: 10230-24.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Ferreira Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Recreio Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR ARANTES BILEGO - 

OAB:23.624/O, Renata Beatriz Bilego - OAB:MT 17.060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de ação declaratória negativa de propriedade de veículo c/c 

pedido de tutela antecipada proposta por Fábio Ferreira Marques em 

desfavor de Estado de Mato Grosso, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

À fl. 153 a parte Requerente requer a extinção do feito tendo em vista 

encontro de contas entre as partes em via administrativa.

É o relato do necessário. Decido

Assim sendo, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 VIII – homologar a desistência da ação.

Ante ao exposto, homologo por sentença, para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, a desistência da ação manifestada pela autora, e JULGO 

EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485, VIII do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, procedendo-se as baixas e 

anotações necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 227397 Nr: 7295-40.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lúcia Rodrigues dos Santos, Ana Maria Neves da Silva, 

Eloide dos Santos, Udivan Ildo Ferreira, Selmar Rosa da Silva, Francisco 

Rodrigues de Almeida, Valdeni Silva Sousa, Luiz Alves de Moraes, Maria 

de Fátima Pimenta da Silva, Delson Vanderley de Souza, Caetano Leolino 

de Oliveira, Honorato do Sacramento Silva, João Bosco Parreira, José 

Vanderlei da Silva, Daniel Ribeiro dos Santos, Afonso Antônio Pereira da 

Silva, Milton Vanderley Diniz, Valdivino Gomes dos Santos, Jayme Fidelis 

de Oliveira, Marli Alves dos Santos, Maria José de Oliveira, Sebastião 

Ferreira de Sousa, Vagner Aparecido Moura Souza, Joviniano Pinheiro, 

José Ferreira Freitas, Irondina Josefina dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Pontal do 

Araguaia - MT, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Renato de Almeida Orro Ribeiro - OAB:MT 11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por 

danos morais e materiais proposta por Lúcia Rodrigues dos Santos e 

outros em face do Estado de Mato Grosso e Município de Pontal do 

Araguaia/MT.

Processado o feito, o demandante Delson Vanderley de Souza informou a 

desistência da ação (fl. 1.273).

A parte demandada concordou com a desistência a fls. 1.282 e 1.284.

É o relatório.

A desistência da ação não importa renúncia ao direito e não impede o 

ajuizamento de nova ação, de modo que o acolhimento do pleito, até por se 

tratar de direito disponível, é medida que se impõe.

Posto isso, na forma do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação para declarar extinto o processo sem 

resolução do mérito da causa.

 Custas processuais e honorários advocatícios pelo autor desistente 

(CPC, art. 90).

No prazo de 05 (cinco) dias, manifestem-se as partes quanto à produção 

de outras provas, indicando a pertinência e o objetivo de sua realização, 

sob a pena de preclusão, sem prejuízo de imediato julgamento.

Publique-se, registre-se, intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 214532 Nr: 12178-64.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ageu Araújo Chaves, Cristiane Maria Barbosa, 

Luciano Leão Peres, Euripedes Ferreira Martins Júnior, Leila Fernandes da 

Luz, Fernando Avelar de Carvalho Marçal, Agenor Bezerra Maia, Regina 

Célia Côrtes, Roberto Carlos Alves Pimentel, Luciano Lopes Fleck, Viviane 

Sales Carvalho, Vander Araújo de Souza, Maria Auxiliadora Alves dos 

Santos e Silva, José Jacó Sobrinho Filho, Roberto Ângelo de Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar José Paula da Silva - 

OAB:16068-MT, André Luiz Lopes Ferreira - OAB:MT 18.599, 

Andrey da Silva Carvalho - OAB:MT 15.748, Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:GO 12.415, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 

13314-B, Arízio Monteiro de Magalhães - OAB:MT 14.036, Cândido 

Teles de Araújo - OAB: 9.921-A/MT, Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393, FELIPE TERRA CYRINEU - OAB:MT 20416, 

Flavianne Vaz Andrade - OAB:MT/1.2.988, Flávio Rafael de Jesus 

Costa Nasser - OAB:MT 16.905, Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Izaias Mariano dos Santos Filho - OAB:MT 5313-A, 

Marco Aurélio de Martins e Pinheiro - OAB:MT 4.431, MICHAEL 

RODRIGO DA SILVA GRAÇA - OAB:18970/O, Paulo Emílio Monteiro 

de Magalhães - OAB:MT-8.988, Paulo Mayruna Siqueira Belém - 

OAB:MT 15.672, RODRIGO TERRA CIRINEU - OAB:MT 16169

 Considerando que, no conjunto, os fatos narrados na inicial se 

intercomunicam, reputo ser produtivo para a formação do juízo a 

manutenção do litisconsórcio passivo. Indefiro o desmembramento.Não 

havendo fato novo, os bloqueios deferidos ficaram mantidos na medida da 

necessidade e na extensão da efetividade de virtual procedência da ação, 

sempre facultando aos demandados o oferecimento de bens livres e 

desembaraçados no valor que garanta o cumprimento de eventual 

condenação em dinheiro.Tendo em vista que o Banco Bradesco depositou 

o valor da indenização referente ao veículo sinistrado Fiat Freemont, NUC 

– 8973, efetuo a sua liberação e desbloqueio no Renajud, sendo 

substituído pelo montante indenizado, que ficará vinculado aos autos para 

garantir eventual condenação futura ou devolvido à parte Leila, no caso 

de absolvição.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289281 Nr: 12572-66.2018.811.0004

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho Magrini, Necy Araújo Lustosa 

Vieira, Onildo Beltrão Lopes, Sylvia Maria de Assis Cavalcante, Pollyana 

Machado de Moraes Varjão, Thais Assunção Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Roberto 

Ângelo de Farias (Prefeito), Edgar Atallah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JAKSON VIEIRA GOMES 

- OAB:20.239-O

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca da petição acostada as fls. 

247/249 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197536 Nr: 2233-53.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josué Ferreira de Oliveira

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 53 de 1008



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ponto da Construção Ltda Me, Maria Martemes 

Sousa Negreiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Rodrigues Netto - 

OAB:MT 6318, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934, Vinicius 

de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT, Wesley Eduardo da Silva - 

OAB:MT 13.617

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca da nota devolutiva acostada a fls. 

84/vº destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234471 Nr: 12364-53.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseane Louro de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Santin Vedovatto - 

OAB:MT 22.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA do acórdão 

proferido em sede de Agravo de Instrumento acostado às fls. 59/62 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 289132 Nr: 12494-72.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcilon Pereira de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 172/176 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227111 Nr: 7107-47.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. João da Silva - Me, Jocimar João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões, em virtude da Apelação 

interposta.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311733 Nr: 8895-91.2019.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale 

Delle Carpinete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEOVANA CASTRO DA COSTA - 

OAB:27.016, Rafael Rabaioli Ramos - OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 129/130 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 307050 Nr: 6234-42.2019.811.0004

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho Magrini, Necy Araújo Lustosa 

Vieira, Sylvia Maria de Assis Cavalcante, Pollyana Machado de Moraes 

Varjão, Thais Assunção Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias (Prefeito), Armando 

Alves Brito, João Jakson Vieira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030, IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - OAB:5.313-A, 

IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - OAB:5.323-A

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 240/250 destes autos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315104 Nr: 10625-40.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. J. A. da Silva Comércio - ME, Maria José Alves da 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 48/51 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183108 Nr: 4768-86.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvany Novaes Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Germano Campos Silva - 

OAB:8020/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado às fls. 

196/207 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160456 Nr: 1066-06.2012.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Fredulin Scherer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT, WALTER GEORGE RAMALHO LIMA - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da proposta de honorários 

periciais acostado às fls. 89/90 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23120 Nr: 700-50.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gráfica Ivan Ltda Ltda, Sandro Luis Costa Saggin, 

Simiramy Bueno de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Torixoréu - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734, Simiramy Bueno de Castro - OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Ferreira - 

OAB:MT 7.402, Luiz Paulo Gansalves de Resende - OAB:6272

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do (a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), para cumprimento do 

mandado judicial expedido no feito, devendo a guia ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, juntando aos autos a guia e o 

comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312698 Nr: 9409-44.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cavalcante dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 29/48 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283114 Nr: 8962-90.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. T. Vasconcelos, Celma Teixeira Vasconcelos Noleto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA MIQUELIN MONARO 

RANGEL - OAB:17007/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca da certidão de fls. 57 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 285688 Nr: 10473-26.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Alves

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10.753-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca da certidão acostada a fls.131 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312690 Nr: 9405-07.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: F. V. Nero Araújo, Fabia Vieira Nero Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

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

OAB:20.635/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca da petição acostada às fls. 31/33 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60206 Nr: 3386-39.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Losmira Maria dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Torixoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, informar se 

houve o recebimento do RPV ( Requisição de Pequeno Valor) expedido 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178269 Nr: 125-85.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCB, Manoel Antônio Carreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jairo Gehm - OAB:MT/16.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 05 (cinco) dias manifestar-se acerca da petição acostada às 

fls.154/157 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177100 Nr: 11266-38.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ematilde da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:MT 12.124, Diego Santiago Freitas Diniz - OAB:MT 16.066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 11266-38.2013.811.0004 – Código: 177100

Vistos.

Em fase de liquidação de sentença, determinado à parte autora a trazer 

aos autos documentos que possibilitem o trabalho do contador nomeado 

pelo Juízo, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil, esta não 

atendeu a determinação.

Aguardem-se providências da autora no arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 21 de novembro de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 17489 Nr: 384-08.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malore Papelaria e Confecções Ltda, José 

Alves de Rezende, Maria José Alves Resende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Nogueira Reis - 

OAB:19.166 / GO

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em 

face de Malore Papelaria e Confecções LTDA, Maria José Alves Rezende 

e José Alves de Rezende.

A executada Malore Papelaria e Confecções LTDA compareceu aos autos 

em 17/12/1999 (fls. 12).

A executada Maria José Alves Rezende foi citada em 21/08/2006 (fls. 

158).

O executado José Alves de Rezende foi citado em 15/02/2012 (fls. 203v).

Desde a última citação, ocorrida em 15/02/2012, que é a do executado 

José Alves de Rezende, inexistem bens penhoráveis dos devedores nos 

autos.

É o relatório.

De acordo com o entendimento firmado no Tema 566 do Superior Tribunal 

de Justiça (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 
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Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), 

a exegese do artigo 40 da Lei 6.830/80 é no sentido de que nenhuma 

execução fiscal ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos 

do Poder Judiciário ou da Procuradoria encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais.

No julgamento foi fixada a tese de que a prescrição intercorrente tem 

início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito 

da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, e contar-se-á transcorrendo o prazo de 01 (um) ano 

(art. 40 da LEF) com o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174 do 

CTN).

No vertente caso, a última citação, que é a do executado José Alves de 

Rezende, ocorreu em 15/02/2012 (fls. 203v). A partir de tal marco 

interruptivo até o presente momento inexistem bens penhoráveis dos 

devedores.

Desta feita, nota-se a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos 

do entendimento firmado pelo STJ, pois transcorreu-se mais de sete anos 

de execução, desde a última citação, sem bens penhoráveis dos 

devedores.

 Diante disso, a pretensão executória está afetada pela prescrição 

intercorrente, nos termos do entendimento firmado no Tema 566 do 

Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 

16/10/2018).

Ante o exposto, julgo extinta a execução, com resolução do mérito, em 

razão da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 

924, inciso V do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Proceda-se a baixas, como eventual arresto ou penhora que porventura 

tenham sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, arquive-se 

com as anotações de estilo.

Salienta-se que o presente não enseja a remessa necessária – art. 496, 

§3, III, e §4º, II, do Código de Processo Civil.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 57120 Nr: 944-03.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Processadores D'Água Potável Ltda, 

Angelita Rondon Fortes, Paulo Nunes Bonfin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULINDINEI ARAUJO BARBOSA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Autos: 944-03.2006.811.0004 – Código: 57120

SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em 

face de Comercial Processadores D’Água Potável LTDA, Angelita Rondon 

Fortes e Paulo Nunes Bonfim.

Os executados foram citados por edital em 23/06/2006 (fls. 17).

Em face da não localização de bens dos devedores, houve deferimento de 

quebra de sigilo fiscal em 27/02/2018 (fls. 115).

Ante a inexistência de bens, houve a suspensão do feito em 20/07/2018 

(fls. 126).

A fls. 129, em 03/01/2019, o exequente requer a inscrição do nome dos 

devedores nos cadastros de inadimplentes.

É o relatório.

Primeiramente, a respeito do pedido de fls. 129, a execução se faz no 

interesse do credor, o qual deverá lançar mão dos instrumentos típicos 

colocados à sua disposição, reservando aqueles efetuados pelo juízo 

para situações especiais, das quais o exequente não tem acesso por 

conta própria.

Não bastasse isso, os cadastros de inadimplentes são serviços 

particulares que oneram terceiros. O Estado tem instrumento estatal, no 

caso o protesto, que atinge o mesmo resultado, razão pelo qual indefiro a 

inscrição em cadastro de inadimplentes, que, aliás, não foi nominado.

Ademais, de acordo com o entendimento firmado no Tema 566 do STJ 

(REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018), a exegese do 

artigo 40 da Lei 6.830/80 é no sentido de que nenhuma execução fiscal 

ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria encarregada da execução das respectivas 

dívidas fiscais.

No julgamento foi fixada a tese de que a prescrição intercorrente tem 

início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito 

da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no 

endereço fornecido, e contar-se-á transcorrendo o prazo de 01 (um) ano 

(art. 40 da LEF) com o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (art. 174 do 

CTN).

No vertente caso, os executados foram citados por edital em 23/06/2006 

(fls. 17) e, até o momento, inexistem bens penhoráveis do devedor, 

procedendo-se, inclusive, à quebra de sigilo fiscal em 27/02/2018 (fls. 

115).

Além disso, o próprio exequente, em 04/06/2018, requereu a suspensão 

do feito ante as inúmeras tentativas de localização de bens dos 

devedores (fls. 125).

Desta feita, tendo se passado mais de 12 (doze) anos, desde a citação, 

sem a localização de bens penhoráveis dos devedores, operou-se a 

prescrição intercorrente, nos termos do entendimento firmado pelo STJ 

(REsp 1.340.553-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, 

por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

 Ante o exposto, em razão de a pretensão executória estar afetada pela 

prescrição intercorrente (Tema 566 do STJ), julgo extinta a execução, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso V do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Proceda-se a baixas, como eventual arresto ou penhora que porventura 

tenham sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, arquive-se 

com as anotações de estilo.

Salienta-se que o presente não enseja a remessa necessária – art. 496, 

§3, III, e §4º, II, do Código de Processo Civil.

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

Barra do Garças/MT, 02 de dezembro de 2019.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 96544 Nr: 1499-78.2010.811.0004

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acioni da Silva Marques, Adair Jovencio 

Ferreira, Belmiro Alves de Melo, Atemy Ramos de Oliveira, Antônio Dias 

Cabral, Antão Divino Arbués Nery, Deocleciano de Moraes Ferreira, 

Espolio de Epaminondas Antônio de Farias, Cogo Indústria e Comércio de 

Baterias Ltda, Edivaldo Almeida Farias, Benedito Pereira da Silva, E. L. 

Esteves Imobiliária, Daniel Oliveira do Carmo, Edson Teixeira Araujo, Ilza 

Maria de Morais Silva, Sandoval Oliveira Faria, Juarez Viana Ferreira, 

Paulo Francisco Thoma, Leandro Gouveia de Moraes, Marcelina Firmina de 

Sousa, Hermes Gabriel da Silva, João Batista Alves de Deus, Teófilo José 

de Santana, Epaminondas Oliveira Farias, Fabricio Borges da Silva, João 

Batista Alves Guedes, Luceia de Fátima Ribeiro Leite, Ugleber Borongá 

dos Reis Silva, Leonardo Gouveia Pimentel, Sérgio Alves Souza, Ênio José 

Basso, José Isolde Ribeiro Pedroso, Ana Maria de Castro Farias, Dorvalina 

Maria da Silveira, Marizete Pereira da Silva, Alaor Moreira dos Santos, 

Helio Rodrigues da Luz Filho, Felicia Ramon Ribeiro, Luzia Maria de 

Carvalho, Oedes Fernandes da Silva, Sidronilia de Campos Silveira

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, Alexandre Takishita Martins da Fonseca - 

OAB:12.203-A, ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - OAB:MT 12.672, 

Anderson Adiel Postal - OAB:MT 11.844, Antônio Mariano dos 

Santos - OAB:MT 10.115, Antonio Nunes de Sousa Filho - OAB:MT 

15.027 A, Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Eurípedes Ferreira Martins Junior - OAB:MT/20393, Greice Kelly 

Varela Pereira - OAB:14436, JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:190303/MT, JOSÉ CARLOS BERTUCCI - OAB:12666-MT, LUCIANO 

FREITAS FARIA - OAB:11979-A/MT, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571, 

Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467, Rodrigo Tauil Adolfo - 
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OAB:MT 8.208, Roldrigo Queiroz de Oliveira - OAB:MT 13.284-O, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 SENTENÇA.

Trata-se de ação de desapropriação proposta pela Município de Barra do 

Garças.

Alega o município que por meio do Decreto Municipal nº 3252 de 26 de 

fevereiro de 2010, publicado no mural da prefeitura, na mesma data, 

veiculado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso no dia 02 de março 

de 2010 e em jornal de grande circulação na cidade de Cuiabá, foi 

declarado de utilidade pública 82 (oitenta e dois) imóveis situados no 

Bairro Jardim Nova Barra.

 Na petição inicial são descritos todos os imóveis.

Requereu a imissão provisória na posse dos imóveis e o depósito do valor 

de R$ 42.536,28 (quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e 

vinte e oito centavos).

Com a inicial vieram os documentos de fls. 46/260.

A inicial foi recebida e naquele momento foi deferida a imissão provisória 

na posse dos imóveis, decisão de fls. 261/263.

A fls. 272 constata-se certidão do cumprimento do mandado de imissão na 

posse devidamente cumprido.

A fls. 317 consta decisão suspendendo os efeitos da liminar deferida, ad 

cautelam, em razão de discussão na esfera federal acerca da 

propriedade da matricula 1489.

A fls. 741 o ente requerente pugnou pela revogação da suspensão da 

medida liminar, ante o julgamento, sem resolução do mérito, da ação que 

fundamentou a decisão que suspendeu a imissão de posse outrora 

deferida.

A fls. 784 Teofilo Filho requereu a substituição processual, uma vez que o 

Sr. Teofilo José Santana teria falecido sendo herdeiro do imóvel de que se 

busca a desapropriação.

A fls. 797 a decisão que suspendeu a decisão que concedeu a imissão de 

posse foi revogada.

A fls. 940 Judith Oliveira de Morais, Sinval Oliveira de Farias, Sandoval 

Oliveira Faria, Juracy Oliveira Farias, Lourival Oliveira Farias, Nival Oliveira 

Farias, Epaminondas Oliveira Farias, Edevaldon Oliveira Farias e Edith 

Oliveira Farias, requereram a habilitação no processo, sendo 

representados pelo inventariante Sandoval Oliveira Faria, diante do 

falecimento do Sr. Epaminondas Antônio Farias.

A fls. 1058 e seguintes, o município autor informou o interesse em realizar 

a composição amigável, realizando uma permuta com os requeridos José 

Isolde Ribeiro Poderoso e Oedes Fernandes da Silva.

A fls. 1071 o processo foi saneado sendo deferida a substituição 

processual no polo passivo o Sr. Sandoval Oliveira Farias pelos seus 

herdeiros, representados pelo inventariante. Na oportunidade foi 

determinada a avaliação dos imóveis em epígrafe.

A fls. 1207 e seguintes constam as avaliações realizadas.

A fls. 1380 o município requerente impugnou as avalições realizadas.

A fls. 1383 e seguintes constam manifestações de concordância dos 

valores indicados nas avaliações.

A fls. 1427 consta auto de penhora no rosto dos autos de eventual crédito 

do Sr. Eurípedes Luiz Esteves oriundo do processo 

5575-7.2006.811.0004.

A fls. 1490 consta avaliação dos lotes 14, 26, 27 e 28, da quadra 189 e do 

lote 02, quadra 190.

É o relatório do essencial.

Conforme relatado, o Município de Barra do Garças busca a 

desapropriação dos imóveis descritos na inicial por utilidade pública.

A desapropriação está prevista na Constituição Federal representando 

uma das facetas do princípio a supremacia do interesse público sobre o 

privado, princípio este orientador da Administração Púbica.

Art. 5º, inciso XXIV: a lei estabelecerá o procedimento para 

desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 

social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os 

caos previstos nesta Constituição.

Com efeito, a desapropriação é a transferência compulsória da 

propriedade particular ou pública de entidade de grau inferior para o 

superior, para o Poder Público ou seus delegados.

 Ou seja, a desapropriação é o instrumento de que se vale o Estado para 

remover obstáculos à execução de obras e serviços públicos; para 

propiciar a implantação de planos de urbanização; para preservar o meio 

ambiente contra devastações e poluições; e para realizar justiça social, 

com a distribuição de bens inadequadamente utilizados pela iniciativa 

privada.

Nesse sentido, conforme diretrizes do dispositivo constitucional, o 

Decreto-Lei 3365/41, devidamente recepcionado pela Constituição Federal 

de 1988, estabelece o procedimento para a desapropriação.

Em seu artigo 2º, caput, é estabelecido que qualquer bem poderá ser 

desapropriado desde que declarado de utilidade pública.

Ainda, é disposto no artigo 6º do mesmo diploma legal que “a declaração 

de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, 

Governador, Interventor ou Prefeito.

Com isso extrai-se dos autos que por meio do Decreto 3.252 de 26 de 

janeiro de 2010 os imóveis descritos na petição inicial foram declarados de 

utilidade pública para a construção de unidades habitacionais.

Pois bem. Primeiramente insta salientar que no processo de 

desapropriação o Poder Judiciário está limitado ao exame extrínseco e 

formal do ato expropriatório e, se conforme à lei, dará prosseguimento à 

ação para admitir o depósito provisório dentro dos critérios legais, 

conceder imissão na posse quando for caso e, a final, fixar justa 

indenização e adjudicar o bem expropriante.

 Seguindo o rito exposto nos artigos 11 se seguintes do Decreto- Lei 

3.365/41, as partes não concordaram quanto ao preço, razão pela qual 

fora realizada avaliação judicial, conforme extrai-se das fls. 1.207 e 

seguintes.

Quanto a insurgência do ente autor de que a avaliação deveria levar em 

consideração o valor dos imóveis à época do pedido de desapropriação, 

melhor sorte não lhe assiste.

Conforme entendimento pacificado nos tribunais superiores e conforme o 

artigo 26 da lei de regência das desapropriações, o valor da indenização 

deverá ser contemporâneo à avaliação.

Nesses termos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA 

AGRÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO CONTEMPORÂNEO À DATA DA AVALIAÇÃO. 

JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. JUSTA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA DOS JUROS 

COMPENSATÓRIOS EM IMÓVEL IMPRODUTIVO. POSSIBILIDADE. 

PARCELAS PAGAS EM TDA'S. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS. 

INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. 

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há falar, na 

hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação 

jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os 

votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos 

Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, de modo coerente e 

completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, 

dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. II. É firme a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o valor 

da indenização por desapropriação deve ser contemporâneo à data da 

avaliação do perito judicial" (STJ, AgRg no REsp 1.434.078/RN, Rel. 

Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/10/2015). 

No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.405.295/RN, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/02/2014; AgRg no 

AREsp 172.450/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA 

TURMA, DJe de 27/05/2014; AgRg no REsp 1.452.039/CE, Rel. Ministro 

HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2014. III. Infirmar 

os fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que o valor 

encontrado pelo perito judicial é o que melhor reflete o princípio da justa 

indenização, pela expropriação do imóvel de propriedade do ora agravado, 

demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado, em Recurso 

Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. Consoante a jurisprudência do 

STJ, admite-se a incidência de juros compensatórios em ação de 

desapropriação por interesse social, para fins de reforma agrária, ainda 

que o imóvel seja improdutivo, nos termos firmados pelo Recurso Especial 

1.116.334/PI, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC. Por ocasião do 

julgamento do citado representativo de controvérsia, decidiu-se que os 

juros compensatórios sobre a Documento: 57047528 - EMENTA / 

ACORDÃO - Site certificado - DJe: 14/03/2016 Página 1 de 2 Superior 

Tribunal de Justiça indenização expropriatória devem ser excluídos entre a 

Medida Provisória 1.901-30/99 (datada de 24/9/1999) e a liminar proferida 

na ADI 2.332/DF (concedida em 19/9/2001), no caso de imóvel improdutivo. 

Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.523.422/PE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 10/06/2015; AgRg no 
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AREsp 422.823/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, 

DJe de 19/12/2014. V. Admite-se a incidência de juros moratórios e 

correção monetária, mesmo quanto à parcela paga por meio de TDA. 

Precedentes do STJ: REsp 1.415.395/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, 

SEGUNDA TURMA, DJe 01/07/2015; AgRg no REsp 1.459.124/CE, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2014. VI. 

Descabida inovação recursal, em sede de Agravo Regimental, mormente 

quanto ao percentual dos juros moratórios. VII. Agravo Regimental 

improvido (STJ, REsp 1.479.898 – PE, Min. Assusete Magalhães, 

julgamento 01/03/2016). Grifei.

Portanto, não havendo vícios no processo judicial, uma vez que todos os 

requeridos foram devidamente citados ou compareceram 

espontaneamente aos autos, ou alegações capazes de desconstituírem 

as avaliações realizadas nos autos, as suas homologações são medidas 

que se impõem.

Ressalta-se, por oportuno, que mesmo correndo o processo à revelia de 

alguns requeridos prejuízo não haverá, isso porque, sendo o réu revel, 

por consectário lógico, não há concordância expressa do valor dado ao 

imóvel em desapropriação, conforme exige o artigo 23 do DEL 3.365/41.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO 

ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. DESAPROPRIAÇÃO POR 

INTERESSE SOCIAL. REVELIA DO EXPROPRIADO. CONCORDÂNCIA COM 

O VALOR OFERTADO NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE 

AVALIAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 118/TFR. VALOR DO BEM. JUSTA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA ENTRE A ÁREA MEDIDA NO 

LAUDO PERICIAL E A ÁREA ESCRITURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ÁREA 

REAL APURADA. VALOR DEVIDO PELA DIFERENÇA DO TAMANHO. 

DEPÓSITO. POSTERIOR DEFINIÇÃO DA TITULARIDADE. PAGAMENTO A 

QUEM DE DIREITO. JUROS COMPENSATÓRIOS. CABIMENTO. RESP 

1.116.364/PI (ART. 543-C DO CPC). DECISÃO RECORRIDA NO MESMO 

SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA 

SUSCITADA. LEI 8.629/93. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 

SÚMULA 211/STJ. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. BASE DE 

CÁLCULO. VALOR QUE FICOU INDISPONÍVEL PARA O EXPROPRIADO. 

DECISÃO RECORRIDA NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA 

CORTE. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. (...). 2. A revelia do expropriado não 

justifica o acolhimento automático e obrigatório da oferta inicial feita pelo 

ente expropriante, fazendo-se necessária a avaliação judicial, a teor da 

Súmula 118 do extinto Tribunal Federal de Recursos. (...). Recurso 

especial improvido (REsp. 1.466.747/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 

SEGUNDA TURMA, DJe 3.3.2015) PROCESSO CIVIL. REVELIA. 

DESAPROPRIAÇÃO. VALOR OFERTADO. PERÍCIA. 1. A revelia do 

desapropriado por si só não significa implícita aceitação da oferta, pois a 

lei impõe a realização de perícia avaliatória a fim de fixar o justo preço, 

constitucionalmente garantido (REsp n. 35.520/SP, relator Ministro MILTON 

LUIZ PEREIRA, Primeira Turma DJ de 17.4.1995). 2. Na ação expropriatória, 

a revelia do expropriado não implica aceitação do valor da oferta e, assim, 

não autoriza a dispensa da avaliação (Súmula n 118 do extinto TFR). 3. 

Recurso especial improvido (REsp. 618.146/ES, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO 

DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJ 19.12.2006)

Destarte e por tudo mais que dos autos constam, homologo as avaliações 

realizadas a fls. 1.207/1.375 por sentença, nos termos do Decreto-Lei nº 

3.365/1941 para incorporar ao patrimônio do expropriante as áreas 

descritas na petição inicial.

Deverá, também, o ente expropriante, diante da prévia emissão na posse 

pagar aos expropriados juros compensatórios contados da data da efetiva 

imissão na posse, sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo 

pelo ente público e o valor do bem ora fixado, nos termos do Artigo 15A do 

Decreto-Lei 3.365/1941 e do precedente do STF. Plenário. ADI 2332/DF, 

Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/5/2018.

Expeça-se em favor do autor mandado de imissão de posse definitiva para 

que o ente expropriante realize as inscrições pertinentes nas matrículas 

dos imóveis.

Expeçam-se editais, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei 3.365/41.

Os valores deverão ser depositados em juízo para observância do artigo 

34 do aludido Decreto-Lei.

Salienta-se que o valor a ser depositado a título de indenização deverá 

observar as orientações do Superior Tribunal de Justiça, exarado em sede 

de recurso repetitivo, REsp 1.495.146-MG, julgado em 22/02/2018, e no RE 

870.947/SE que dispõe que a correção monetária será calculada incidindo 

o IPCA-E e os juros de mora observarão:

a) até dezembro/2009: 0,5% (capitalização simples), nos termos do art. 

15-B do Decreto-Lei n. 3.365/1941;

b) janeiro/2010 a abril/2012: 0,5% (capitalização simples), nos termos do 

art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), combinado com a Lei 

n. 8.177/1991;

c) a partir de maio/2012: o mesmo percentual de juros incidentes sobre a 

caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, correspondentes 

a:

i) 0,5% ao mês, caso a taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5%;

ii) 70% da taxa SELIC ao ano, mensalizada, nos demais casos, nos termos 

do art. 97, § 16, do ADCT (incluído pela EC n. 62/2009), combinado com a 

Lei n. 8.177/1991, com alterações da MP n. 567/2012 convertida na Lei n. 

12.703/2012.

No que concerne aos juros compensatórios, os índices previstos são os 

seguintes, nos termos da tese fixada no julgamento da ADI 2332/DF:

a) até 10/06/1997: 1% (capitalização simples), nos termos da Súmula n. 

618/STF e Súmula n. 110 do extinto TFR;

b) 11/06/1997 a 13/09/2001: 0,5% (capitalização simples), nos termos do 

art. 15-A, do Decreto-Lei n. 3.365/41, introduzido pela MP n. 1.577/97 e 

suas sucessivas reedições;

 c) a partir de 14/09/2001: 1% (capitalização simples), nos termos da ADI 

2.332/DF, REsp 1.111.829/SP e Súmula n. 408/STJ.

Consiga-se, por oportuno, que as normas que tratam de regime monetário, 

incluindo as de correção monetária, tem natureza institucional e 

estatutária, insuscetíveis, inclusive, de disposição de vontade, razão pela 

qual sua incidência é imediata, alcançando situações de execução. STF, 

Plenário, ADPF 77/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgado em 16/5/2019.

Os valores devidos em relação à quota de Eurípedes Luiz Esteves, deverá 

ser depositado em juízo e, em seguida, disponibilizado à execução 

autuada sob o nº 5575-7.2006.811.0004.

Portanto, não obstante a indexação realizada na presente sentença, na 

execução deverá ser observada eventual mudança de entendimento dos 

tribunais superiores ou legislação superveniente.

Eventuais custas pelo autor. Condeno o autor ao pagamento de honorários 

sucumbenciais no importe de 05% (cinco por cento) do valor da diferença 

de cada imóvel, Art. 27, §1º do DEL 3.365/41.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185469 Nr: 6660-30.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pousada boa Fé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:, Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 6660-30.2014.811.004 CÓDIGO Nº 185469

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução fiscal movida pela Fazenda Pública 

Estadual em face Pousada Boa Fé Ltda.

A fls. 57, a parte autora manifestou interesse em extinguir a presente 

ação, com base na extinção de certidão de dívida ativa contraída pelos 

executados, em razão destes terem satisfeito voluntariamente a obrigação 

pela via administrativa junto à Fazenda Pública Municipal, o que enseja a 

dispensa do procedimento judicial executório.

 É o sucinto relatório. Decido.

Assim, a legislação processual dispõe, por meio do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, que, sendo satisfeita a obrigação, é imperativo 

ao juiz a extinção da execução apresentada. O mesmo diploma legal 

regulamenta, pelo artigo 925, que a extinção só produz efeito quando 

declarada por sentença.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, dada a satisfação da obrigação assentada na certidão de 

dívida pública apresentada, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual, julgo extinto o processo de execução, nos termos do 

art. 924, II, do CPC.

Com custas ao executado.

Após, deem-se baixas, como em eventual arresto ou penhora que, por 

ventura, tiverem sido efetivados nos autos e, transitando em julgado, 

arquivem-se com as anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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Barra do Garças-MT, 17 de dezembro de 2019.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201167 Nr: 4481-89.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMODAS COMERCIAL LTDA, Vera Lúcia 

Ferrari Bortolini, Valdete Lucia Ferrari

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Walmodas Comercial Ltda e outros.

Em petição de fls.72 a exequente requer a extinção do presente feito, 

tendo em vista o cancelamento da CDA nº 2015777, conforme decisão 

administrativa requerendo ainda a aplicação do art. 26 da LEF.

Ante o exposto, com fundamento no art. 26 da LEF e art. 924, III do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito.

Sem qualquer ônus as partes, tendo em vista o cancelamento da CDA 

antes de decisão de primeira instância.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182344 Nr: 4100-18.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jacy Ribas Paiva, João Alves Feitosa, José Antonio da 

Silva, João Macena de Oliveira, José Maria Braga, José Morais da Silva, 

Lourdes Rezende de Souza, Luismar Narciso Pereira, Luiz Dourado da 

Silva, Joyce Gomes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 Vistos.

O julgamento de segundo grau determina que se proceda à fase de 

liquidação de sentença por arbitramento para se apurar a existência de 

efetiva defasagem remuneratória, a qual não é possível de se extrair com 

os documentos encontradiços nos autos.

De forma diversa, entretanto, a parte autora requereu o cumprimento do 

julgado, em manifesta contrariedade ao que foi determinado pelo Tribunal 

de Justiça.

Assim, tendo em vista que não há qualquer manifestação da parte autora 

quanto à liquidação de sentença, a qual está prevista no artigo 510 do 

CPC, o que não se confunde com o cumprimento de sentença, retorne ao 

arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 270400 Nr: 1282-54.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valci M. Silva & Cia Ltda, Valci Moreira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA MOREIRA DA SILVA 

ABREU - OAB:OAB/MT22.217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da alegação do embargante de inexistência de processo 

administrativo fiscal, intime-se a embargada para ao menos trazer 

comprovação de que houve, administrativamente, intimação do devedor, 

ou qualquer outro documento que comprove a existência do procedimento 

fiscal.

Anoto o prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283950 Nr: 9436-61.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Rodrigues de Souza, Cristiane Assunção 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcidiney de Amorim - 

OAB:20088/BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 9436-61.2018.811.0004 – Código: 283950

SENTENÇA

Trata-se de embargos à execução fiscal, em que Nilton Rodrigues de 

Sousa e Critstiane Assunção Rodrigues, em face do Estado de Mato 

Grosso, sustentam a nulidade da citação e a ilegitimidade para integrarem 

o polo passivo da execução.

Resposta do embargado a fls. 42/46.

É o relatório.

No que tange à arguição de nulidade da citação, o comparecimento 

espontâneo dos executados nos autos supre qualquer nulidade a 

respeito, na forma do artigo 239, § 1º, do CPC, de modo que rejeito a 

alegação.

Acerca da alegada ilegitimidade passiva, o artigo 133 do Código Tributário 

Nacional é claro ao prescrever: “A pessoa natural ou jurídica de direito 

privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou 

estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a 

respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou 

nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou 

estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato”.

Na espécie, os embargantes se retiraram da sociedade denominada N. 

Rodrigues de Sousa e Cia LTDA, continuando os sócios adquirentes a 

exploração do comércio com outra razão social, Taninha Comércio de 

Balas e Chocolates LTDA ME, conforme demonstra a alteração contratual 

acostada a fls. 13/14.

 Dessa forma, os adquirentes da referida sociedade são integralmente 

responsáveis pelos tributos gerados pela empresa e não mais os 

embargantes, ainda que anteriores ao afastamento da sociedade.

A propósito, tal entendimento segue a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. RETIRADA DO SÓCIO DA SOCIEDADE. 

ALIENAÇÃO DA COTA-PARTE. ART. 133 DO CTN. RESPONSABILIDADE 

DO ADQUIRENTE PELAS DÍVIDAS DA SOCIEDADE. REDIRECIONAMENTO 

DA EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE. ART. 135 DO CTN. NÃO 

COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. EMBARGOS DE CARLOS HENRIQUE 

DANTAS ROCHA ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS 

DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo sucessão, nos 

termos do art. 133, I, do CTN, fica o cessionário responsável integralmente 

pelas dívidas da sociedade, devendo ser excluído da CDA o nome do 

sócio-gerente que se retirou da sociedade. (...) (EDcl no AgRg no REsp 

1285121/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 05/03/2013, DJe 12/03/2013).

Portanto, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, havendo 

sucessão, nos termos do art. 133, I, do CTN, fica o cessionário 

responsável integralmente pelas dívidas da sociedade, devendo ser 

excluído da CDA o nome do sócio-gerente que se retirou da sociedade.

Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente a pretensão em embargos à execução 

fiscal, de modo que determino a exclusão dos embargantes da CDA e, 

consequentemente, do polo passivo da execução.

Condeno o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

no importe de 10% sobre o valor da execução, na forma do artigo 85, § 3º, 

do CPC.

 Sentença sujeita a remessa ao Egrégio Tribunal de Justiça (art. 496, II, 
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CPC).

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias.

Junte-se cópia desta decisão aos autos de execução fiscal de código nº 

102218.

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

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 15618 Nr: 375-46.1999.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Simon Barbosa, Herval Alves 

D'Afonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:GO 12.415, Eromar Barbosa Belém - OAB:7003/MT, 

Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 17.934

 Vistos.

Aparentemente, o cumprimento do mandado de penhora e avaliação, que 

se refere o Ministério Público a fls. 2.301, pode ser visto na certidão de fls. 

2.300.

Desta feita, em vista da certidão negativa de penhora e avaliação, 

cumpra-se a decisão de fls. 2.295, no que diz respeito a intimação dos 

executados à apresentação dos bens em 05 (cinco) dias, inclusive porque 

a manifestação de fls. 2.297/2.298 não está acompanhada de qualquer 

prova do alegado.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, aplico aos executados multa 

de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em execução (CPC, 

774), sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material 

a serem requeridas pelo exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 195794 Nr: 991-59.2015.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilson Natalino Dias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Sillas Lacerda - 

OAB:MT 4454-A

 Autos: 991-59.2015.811.0004 – Código: 195794

Vistos.

Intime-se o executado, na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução na forma do artigo 535 do 

Código de Processo Civil.

Não impugnada a execução, conclusos para expedição de precatório em 

favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal, 

ou pagamento de obrigação de pequeno valor, que será realizado no 

prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 13 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169110 Nr: 1096-07.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Leonardo Nunes Armando

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Carla de Oliveira - 

OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se a sentença proferida nos autos de cód. 208017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291063 Nr: 13644-88.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cerâmica Primavera Ltda - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Vilela Torres - 

OAB:GO0039048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o embargado para que ao menos junte comprovante de envio da 

correspondente guia de recolhimento do tributo para o endereço do imóvel 

ou do contribuinte, no prazo de 15 (quinze) dias, ou outras provas que 

achar pertinente ao julgamento do feito, uma vez que tal prova, se 

encarregada for a embargante de comprovar, é dita diabólica.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 294738 Nr: 15778-88.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, Cláudio Salles 

Picchi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Dias Figueira - 

OAB:171672/SP, LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - OAB:224.962/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração propostos em face da sentença de 

fls. 159/160 que julgou extinto os embargos à execução.

Em sua peça, alega que por equívoco deixou de juntar a matrícula 

atualizada solicitada pelo juízo para comprovar a garantia do juízo.

É o relatório.

Conforme se depreende do artigo 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Busca, nos presentes embargos, a destituição da sentença que pôs fim 

ao processo alegando que teria atendido ao pedido do juízo quanto à 

juntada da matrícula atualizada comprovando a garantia oferecida e que, 

por equívoco, só não fora juntada a matrícula com os demais documentos 

de fls. 147.

Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos. Explica-se.

Dos declaratórios apresentados, extrai-se que o embargante busca a 

desconstituição da sentença que pôs fim aos embargos à execução.

Dessa forma, constata-se que, por via transversa, o embargante requer a 

desconstituição da sentença com o consequente prosseguimento do feito.

Com efeito, a reforma da decisão prolatada deve ser pleiteada através dos 

meios judiciais ordinários pertinentes ao caso e não via embargo de 

declaração que pressupõem obscuridade, ambiguidade, contradição ou 

omissão na decisão objurgada e não em razão do acolhimento de tese 

apresentada por um dos atores processuais.

Portanto, não sendo matéria de embargos declaratórios, não conheço do 

presente, devendo a parte embargante busca os meio recursais ordinários 

para desconstituir a sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252005 Nr: 7679-66.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nutrimental S/A Ind. E Com. De Alimentos - 
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76.633.890/0026-99

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Carlos Peralta Neto - 

OAB:16931/PR, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração propostos em face da sentença de 

fls. 112 que julgou extinto o cumprimento de sentença.

Em sua peça, alega que houve um erro material no dispositivo da decisão 

objurgada que constou: julgo extinto os embargos à execução, nos termos 

do artigo 924, II do CPC. Além de ter determinado a expedição de alvará em 

benefício do executado.

É o relatório.

Reanalisando os autos, verifica-se que razão assiste o embargante, uma 

vez que da sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença 

constata-se inexatidão materiais.

Portanto, acolhe-se os embargos declaratórios interpostos.

Por conseguinte, nos termos do artigo 494, inciso I do CPC, retifica-se o 

dispositivo da sentença de fls. 112 para constar:

Ante a satisfação da obrigação firmada, não justificando mais a 

continuidade da marcha processual, julgo extinto o cumprimento de 

sentença.

Expeça-se alvará em favor do exequente, conforme requerido a fls. 103.

Após, arquivem-se com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se. Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 94884 Nr: 8647-77.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nutrimental S/A Ind. E Com. De Alimentos - 

76.633.890/0026-99

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR CARLOS PERALTA 

NETO - OAB:16.931, Thiago Borges Andrade - OAB:MT 18.994

 Vistos.

Diga o Município Exequente acerca da exceção apresentada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 33439 Nr: 1240-30.2003.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mário valdir Cogo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:4263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 Tata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.

A execução foi extinta, nos termos da decisão de fls. 115/115v.

Entretanto, o executado se insurgiu alegando a ausência da baixa na 

restrição realizada em seu veículo.

Dessa forma, acolhendo a insurgência do executado, os autos são 

baixados com o extrato da retirada da restrição.

Nada mais havendo, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 246541 Nr: 3886-22.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Premium Distribuidora de Petróleo Ltda, George 

Moussa George

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICHARD CRISTIANO DA 

SILVA - OAB:258284

 Vistos.

Tratam-se de embargos de declaração propostos pelo autor da ação em 

face da decisão de fls. 46/47.

Alega o embargante, resumidamente, a matéria ventilada na exceção de 

pré-executividade que foi acolhida demanda dilação probatória, razão pela 

qual seria incabível sua análise.

Instado, o embargado apresentou sua defesa a fls. 60/61.

É o relatório.

Conforme se depreende do artigo 1.022 e seguintes do Código de 

Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

O embargante alega omissão na decisão objurgada, quanto ao 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto 

controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador.

Desse modo, o que se verifica, em verdade, é a insurgência do 

embargante em face do mérito da sentença e não em relação a alguma 

eventual omissão.

Isso se extrai do fato de que contesta a fundamentação usada pelo juízo 

para acolher a exceção de pré-executividade.

 Ou seja, por meios transverso, busca desconstituir a decisão e dar 

prosseguimento no feito.

Dessa forma, não sendo caso de embargos declaratórios, uma vez que 

não constata a omissão alegada pelo embargante, rejeita os declaratórios, 

mantendo a decisão combatida.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Transcorrendo o prazo da intimação da decisão e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos na forma do artigo 40 da LEF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 42223 Nr: 1491-14.2004.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronair Pessoa Magalhães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, OTACÍLIO JOSÉ FARIA - OAB:16254/5664-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Oportunizo às partes a manifestação acerca da certidão de fls. 151, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161159 Nr: 1997-09.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Alves da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1997-09.2012.811.0004 – Código: 161159

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto por Marlene Alves da 

Costa em face do Estado de Mato Grosso. Devidamente intimado, o 

executado apresentou impugnação aos cálculos, alegando não ser devido 

juros de mora.

É o relatório.

Insurge-se o executado a respeito da incidência de juros de mora sobre o 

valor devido, sustentando que a Fazenda Pública obedece ao regime de 

precatórios e, por isso, não comporta a mora.

 Segundo a súmula vinculante nº 17 do STF, apenas não se admite 

incidência de juros de mora durante o período previsto no parágrafo 1º 

(atual §5º) do artigo 100 da Constituição, a saber:

Súmula vinculante nº 17: Durante o período previsto no parágrafo 1º (atual 

§5º) do artigo 100 da constituição, não incidem juros de mora sobre os 

precatórios que nele sejam pagos.

Inexiste vedação à incidência de juros de mora em condenações da 
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Fazenda Pública, sendo a única exceção a citada acima. Aliás, em 

conformidade ao que sustenta o executado, seria a Fazenda Pública 

desobrigada a pagar juros de mora dada à obediência ao regime de 

precatórios, o que vai de encontro ao ordenamento jurídico e entendimento 

dos tribunais superiores.

A propósito, tratando-se de responsabilidade extracontratual, a súmula 54 

do STJ estabelece que os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, como é o vertente caso, e não a partir da condenação, como 

tenta fazer crer o impugnante.

Inclusive, a questão da impugnação já foi decidida pelo Tribunal de Justiça 

em sede de apelação ao fixar a incidência de juros de mora a partir do 

evento danoso.

Diante do exposto, não acolho a impugnação oferecida pelo executado e, 

por conseguinte, homologo os cálculos apresentados a fls. 212/217.

Insta consignar que a atualização do débito será observada quando do 

pagamento ao credor.

Expeça-se precatório/requisitório para a satisfação do débito, devendo 

permanecer os autos em arquivo até a quitação.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 17 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177170 Nr: 11351-24.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noêmia Ferreira Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano de Azevedo Araújo - 

OAB:MT 13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado, ciência ao autor. Se nada requerido, 

ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 23865 Nr: 522-04.2001.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Raye de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, 

Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Processo de nº 522-04.2001.811.0004 – Código 23865

VISTOS.

 Trata-se de cumprimento de sentença movido pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Paulo César Raye de Aguiar.

 Analisando os autos, verifica-se que foi deferida, a fls. 532, a penhora no 

percentual de 30% do total das remunerações e rendas percebidas pelo 

executado por não representar risco de comprometimento de renda 

essencial à subsistência do devedor e de sua família.

 Após, oficiada a Prefeitura Municipal de Barra do Garças e a Câmara 

Municipal de Barra do Garças para procederem com o desconto deferido, 

esta descontou apenas a quantia de R$ 9.303,00, referente ao mês de 

agosto de 2018.

 Desse modo, oficie-se a Prefeitura Municipal de Barra do Garças e a 

Câmara Municipal de Barra do Garças para cumprirem com a ordem judicial 

de fls, 532, devendo procederem com o desconto de 30% (trinta por 

cento) da renda do executado todo mês até segunda ordem.

 Em caso de não cumprimento desta decisão, ficam as partes sujeitas a 

sanções administrativas e penais cabíveis, especialmente as previstas 

nos artigos 319 e 330 do Código Penal, conforme o caso.

 Barra do Garças-MT, 17 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 301251 Nr: 2996-15.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tiagolino Araújo Guirra, Lilian Pedro Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 2996-15.2019.811.0004 – Código: 301251

Vistos.

Recebo os embargos à execução fiscal.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, 

art. 17).

 Quanto ao pedido de suspensão da execução, em observância ao artigo 

919, § 1º, do CPC, não há qualquer demonstração de risco de dano 

irreparável ou de incerta reparação. A mera alegação não é suficiente 

para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, de modo que 

indefiro o pedido.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 298207 Nr: 1348-97.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Bermal Salvador

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Eduardo Rodrigues 

Felisbino Nogueira - OAB:20279/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ciente do recurso interposto. Mantenho a decisão recorrida.

Cumpra-se as determinações retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 318073 Nr: 12180-92.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Barreto Bornhausen - 

OAB:46.662-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 12180-92.2019.811.0004 – Código: 318073

Vistos.

Intime-se o embargante acerca da informação de fls. 103. Anoto o prazo 

de 15 (quinze) dias para providências, sob pena de extinção do feito.

Recebo os embargos à execução fiscal, sem prejuízo de eventual 

extinção em caso de não cumprimento da determinação anterior.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, 

art. 17).

 Quanto ao pedido de suspensão da execução, em observância ao artigo 

919, § 1º, do CPC, não há qualquer demonstração de risco de dano 

irreparável ou de incerta reparação. A mera alegação não é suficiente 

para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, de modo que 

indefiro o pedido.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 291233 Nr: 13731-44.2018.811.0004

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

DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 62 de 1008



 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hsbc Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIHNDY RELLY BIANQUINI - 

OAB:20.250, Rafael Barreto Bornhausen - OAB:46.662-A/GO

 Autos: 13731-44.2018.811.0004 – Código: 291233

Vistos.

Reputo garantido o juízo para oferecimento de embargos.

Quanto ao pedido de penhora via BACENJUD, o oferecimento de garantia 

de forma intempestiva não possui a mesma consequência prática 

verificada quando não há garantia. Pelo contrário, a garantia da execução, 

por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, 

como é o caso dos autos, produz os mesmos efeitos da penhora, na 

forma do artigo 9º, § 3º, da LEF.

 Com isso, possuindo o seguro garantia os mesmos efeitos da penhora, 

não há razão para a constrição de bens, notadamente quando aquele 

compreende a totalidade da dívida.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 305091 Nr: 5076-49.2019.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Calcenter Calçados Centro Oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHEL SCAFF JUNIOR - 

OAB:27944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 5076-49.2019.811.0004 – Código: 305091

Vistos.

Recebo os embargos à execução fiscal.

Intime-se o embargado para impugnar no prazo de 30 (trinta) dias (LEF, 

art. 17).

 Quanto ao pedido de suspensão da execução, em observância ao artigo 

919, § 1º, do CPC, não há qualquer demonstração de risco de dano 

irreparável ou de incerta reparação. A mera alegação não é suficiente 

para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, de modo que 

indefiro o pedido.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 20 de janeiro de 2020.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305704 Nr: 5389-10.2019.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Késia Kiss Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amanda Lúcia Kollett Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Cesar Simões de Faria - 

OAB:21760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:12.770/MT, Lucas Bernardino - OAB:12.027

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca da petição acostada às fls. 46/47 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 171989 Nr: 4810-72.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Irismar Cordeiro da Paixão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:GO 12.415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado às fls. 

218/229 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179689 Nr: 1654-42.2014.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zelia Bento de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Lieda Resende de Brito - 

OAB:12.816, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca do laudo pericial acostado as 

fls.228/274 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 325624 Nr: 572-63.2020.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Henrique Souza Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Salazar Martins 

- OAB:27.554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação ordinária interposta por Pedro Henrique Souza Lima em 

que se busca a composição de danos morais.

 A autora atribui à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

O art. 2° da Lei n. 12.153/2009 dispõe que é de competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis 

de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, advertindo que, 

no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua 

competência é absoluta.

 A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública foi fixada a partir 

de dois critérios: a) econômico (causas de pequeno valor), ou seja, ações 

que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e b) 

material (direito material afirmado em Juízo): o artigo 2.°, § 1.º da Lei n.º 

12.153/2009 elenca as ações que não podem ser propostas perante o 

Juizado Especial da Fazenda, dentre as quais não se insere a ação em 

exame.

 Dessa forma, inexistindo as causas excludentes do art. 2°, § 1°, da Lei n. 

12.153/2009, estando o valor da ação dentro do limite legal e figurando no 

polo passivo ao menos uma das pessoas previstas no art. 5°, inciso II, da 

referida Lei, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo do 

Juizado da Fazenda Pública de Barra do Garças/MT para processar e 

julgar o feito.

Remetam-se os autos ao juízo competente, com nossas homenagens.

 Expeça-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162992 Nr: 4356-29.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vascovel Distribuidora de Veículos Ltda, 
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Arihudson Silva Neves, Cláudio Salles Picchi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 

3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandro Dias Figueira - 

OAB:171672/SP, LUIZ CLÁUDIO T. PICCHI - OAB:224.962

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca da decisão acostada a fls. 215 

destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97684 Nr: 2673-25.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Machado

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para, no prazo 

de 10 (dez) dias manifestar-se acerca da petição acostada as fls. 

264/265 destes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314637 Nr: 10373-37.2019.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tânia Maria Rocha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 

DE ARAGUAIANA - ARAGUAIANA-PREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEISON NAVES DE OLIVEIRA - 

OAB:29504, Torricelli Ricardo da Fonseca - OAB:41.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255, FERNANDA PONTES DE ANDRADE - OAB:19429/O, 

LEIDIANE FATIMA GOMES MOREIRA - OAB:15.784, MAYKON PEREIRA 

ARAUJO - OAB:20068/O, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - 

OAB:10.350

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 52/79 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 316346 Nr: 11293-11.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Gehm

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mayr Duarte de Lucena Ribeiro 

Magalhães - OAB:MT 12.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para impugnar a 

contestação acostada às fls. 30/34 destes autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 322678 Nr: 14378-05.2019.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Autos cód. 322677

1. Relatório

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em desfavor do 

acusado Claudecy Nunes, nascido em 25.11.1970, filho de João Nunes e 

de Iraide Paulina Nunes, incurso, em tese, na figura típica no art. 121, §2º, 

inc. I, III e VI c/c §2º-A, I, e art. 211, c/c art. 69, todos do Código Penal, c/c 

art. 5º, inc. III e art. 7º, inc. I, Lei nº 11.340/2006 perpetrados em 

16.11.2013, contra Soraya Parreira Monteiro.

A autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva e 

quebra de sigilo de dados do acusado, a qual foi deferida em 20.11.2019, 

pelo juízo plantonista.

Expedido mandado de prisão, foi cumprido em 20.11.2019.

Em audiência de custódia, a defesa técnica postulou pela revogação da 

prisão preventiva e indeferimento quanto ao pleito de quebra de sigilo 

telefônico, com manifestação contrária do Ministério Público. Desta feita, 

foi negada a pretensão defensiva, mantendo a prisão ora decretada, bem 

como foi deferido o pleito de quebra de sigilo telefônico postulado pela 

autoridade policial.

Pela autoridade policial foram ouvidas as testemunhas Hudson Claudio 

Monteiro Nunes (fls. 12/14, 25/26, 60/61), o réu Claudecy Nunes (fls. 

15/17) na qualidade de testemunha, João Nunes Filho (fls. 19/20), Walison 

Dionatan Monteiro Nunes (fls. 30/32 e 58/59), testemunha anônima (fls. 

35/36), Laide Martins de Sousa (fls. 71/72), Rodrigo Martins Lemes (fls. 

73/75), Antonio Victor Mesquita Lopes (fls. 77/78), Rosilda Rodrigues de 

Santana (fls. 79/80), Irailde Correia Santos (fls. 82/83), Uilton Alves Pereira 

(fl. 84), Silvio Cristiano Gomes de Almeida (fl. 85), Augusto Keirone Rosa 

da Silva (fls. 86/88), Demilson de Paula Rodrigues (fls. 89/91), Deuzimar 

Brito Arraes (fls. 99/100), e Emanuel Campos Ladislau (fls. 101/102), e 

interrogado o réu Claudecy Nunes (fls. 37/42, 108/110).

No caderno inquisitorial constam BO nº 2019.344135 (fls. 03 e 50/51), 

termo de apreensão (fls. 27 e 43/44), termo de reconhecimento de 

cadáver (fl. 48), relatório de investigação (fls. 52/57), exame de necropsia 

(fl. 112), laudo de confronto Necropapiloscópico (fls. 113/118) e relatório 

da autoridade policial (fls.121/132).

2. Do recebimento da denúncia

Analisando a denúncia de fls. 01-d/01-h, denota-se a existência da 

exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a 

qualificação da acusado, a classificação do crime, conforme determina o 

art. 41, do CPP, e o arrolamento de 08 (oito) testemunhas, bem como 

verifica-se ausentes os requisitos de rejeição da denúncia previstos no 

art. 395, do CPP, quais sejam: quando a denúncia for manifestamente 

inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da 

ação penal, e por fim, faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Assim, presentes os requisitos do art. 41 e ausentes os requisitos do art. 

395, ambos do CPP, recebo a denúncia de fls. 01-d/01-h.

3. Dispositivo

a) Recebo a denúncia de fls. 01-d/01-h;

b) Cite-se o acusado Claudecy Nunes, para que por intermédio de defesa 

técnica ou Defensoria Pública, apresente resposta à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias, na qual poderá arguir preliminares e 

alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar até 08 (oito) 

testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário, cientificando-lhe, que, se não apresentar resposta no prazo 

legal ser-lhe-á nomeado Defensor Público, nos termos do art.396-A, §2º, 

do CPP;

c) Com a resposta, conclusos para o disposto no art.399, do CPP;

d) Cumpra-se.

Barra do Garças, 11 de dezembro de 2019

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 223180 Nr: 4796-83.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Moreira de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samir Mahmud Castro Wadi 

- OAB:19.003

 Pena definitiva Assim, condeno o réu Marcos Moreira de Sousa à pena de 

06 (seis) meses de detenção, no regime aberto (art. 33 do Código Penal, § 

2º, c), - substituída por uma pena restritiva de direito de prestação de 

serviços à comunidade, e ao pagamento de 10 dias-multa, no valor de 1/30 

do salário mínimo vigente na época dos fatos. Também fica suspensa sua 

habilitação por 06 meses. Após o trânsito em julgado desta decisão, 

tomem-se as seguintes providências: a) Expeça-se guia de execução 

definitiva do condenado. b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do 

Código Eleitoral, por meio do sistema INFODIP determino que seja 

registrada a suspensão dos direitos políticos do réu. c) Oficie-se ao órgão 

estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, inclusive ao 

INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório. d) Oficie-se 

ao DETRAN informando a suspensão da habilitação para dirigir veículo 

automotor, encaminhando cópia desta sentença. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000095-23.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE AVILA ZENDRON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000095-23.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ELIANE AVILA 

ZENDRON ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000096-08.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NATALINA MARIA DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000096-08.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:NATALINA 

MARIA DA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 10/03/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-90.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000097-90.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARINHO 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/03/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-75.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMI AUGUSTO ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000098-75.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:VALDEMI 

AUGUSTO ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/03/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-30.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ANNYELBA MACEDO DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA MENDES COELHO OAB - MT27566/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REU)

 

PROCESSO n. 1000101-30.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LAURA 

ANNYELBA MACEDO DE BRITO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

FABIANA MENDES COELHO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE BARRA DO 

GARCAS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/03/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000102-15.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIR ANTONIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000102-15.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOSEMIR 

ANTONIO DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 13/03/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-97.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMIR ANTONIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000103-97.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOSEMIR 

ANTONIO DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 13/03/2020 

Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000105-67.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS CLEMENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000105-67.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MARCUS 

VINICIUS CLEMENTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LEONARDO JOSE 

SIQUEIRA DA SILVA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/03/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000106-52.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000106-52.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JAILSON ROSA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/03/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-22.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000108-22.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JAILSON ROSA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/03/2020 

Hora: 14:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-07.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL RIBEIRO VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000109-07.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ABEL RIBEIRO 

VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/03/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CRISTINA ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA OAB - MT22090/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/03/2020, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001255-20.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA CRISTINA ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA OAB - MT22090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FACULDADES METROPOLITANAS UNIDAS EDUCACIONAIS LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

11/03/2020, às 15h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças - MT, sob pena de revelia.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-74.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000111-74.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:DIVINO 

RODRIGUES DE SOUSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/03/2020 

Hora: 15:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-59.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000112-59.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MAURA 

CORREIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000113-44.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS MADALOSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000113-44.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUIZ CARLOS 

MADALOSSO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/03/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-29.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA CORREIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000114-29.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:MAURA 

CORREIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE 

PEREIRA DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-96.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE RODRIGUES MARQUES PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000116-96.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:IVANILDE 

RODRIGUES MARQUES PRADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 
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DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/03/2020 

Hora: 17:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-81.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000117-81.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOAO CESARIO 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/03/2020 

Hora: 17:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-66.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000118-66.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FABIANO JESUS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 11/03/2020 

Hora: 17:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-51.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JESUS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INVENTARIADO)

 

PROCESSO n. 1000119-51.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:FABIANO JESUS 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 13/03/2020 

Hora: 12:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-36.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEMERSON CORREA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000120-36.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WEMERSON 

CORREA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 13/03/2020 

Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-21.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JONES FERNANDO BARATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000121-21.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JONES 

FERNANDO BARATTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 13/03/2020 

Hora: 13:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-06.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000122-06.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ISMAEL PEREIRA 

DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA 

DOS SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 13/03/2020 

Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-88.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

TOLENTINO DE CARVALHO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOHANA MORAES DE OLIVEIRA OAB - GO47203 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000123-88.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:TOLENTINO DE 

CARVALHO NETO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NOHANA MORAES 

DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 13/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-58.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000125-58.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:WANESSA 

MARTINS DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY 

ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 13/03/2020 

Hora: 14:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000126-43.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZETE LOPES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000126-43.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUIZETE LOPES 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 13/03/2020 

Hora: 15:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-13.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOICY SOARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO TIBERIO OAB - MT12498-B (ADVOGADO(A))

JOICY SOARES BORGES OAB - MT24924/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000128-13.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOICY SOARES 

BORGES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOICY SOARES BORGES, 

RICARDO TIBERIO POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 13/03/2020 Hora: 15:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-95.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000129-95.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUIZ NUNES DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 13/03/2020 

Hora: 16:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000130-80.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RODRIGUES DE FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000130-80.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUIZ RODRIGUES 

DE FRANCA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 13/03/2020 

Hora: 16:20 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 
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MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001415-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABADIA MARIA DE NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ALVES BEZERRA OAB - MT22090/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (REQUERIDO)

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001415-79.2018.8.11.0004 

Requerente: ABADIA MARIA DE NEVES ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - MT22090/O Requerido: 

ITAU UNIBANCO S.A. e outros ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: 

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - MT14992-S 

ADVOGADOS DO(A) REQUERIDO: RODRIGO SCOPEL - RS40004-O, 

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - RJ100945-O Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA 

DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000131-65.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000131-65.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:JOAO JOSE DOS 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANTIANY ALMEIDA DE 

SIQUEIRA CURVO, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 13/03/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001694-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORIENE TEIXEIRA DE SOUZA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001694-65.2018.8.11.0004 

Requerente: DORIENE TEIXEIRA DE SOUZA PEREIRA ADVOGADOS DO(A) 

REQUERENTE: NADIA NAYARA NARDES FARIAS - MT23942/O-O, DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA 

DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000965-05.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUTON PEREIRA MILHOMEM (INTERESSADO)

LUCAS DE OLIVEIRA MILHOMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS OAB - MT17912-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000965-05.2019.8.11.0004 

Requerente: LUCAS DE OLIVEIRA MILHOMEM e outros ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE FREITAS - MT17912-O 

ADVOGADO DO(A) INTERESSADO: HALAIANY FIGUEIREDO SILVA DE 

FREITAS - MT17912-O Requerido: BANCO DO BRASIL SA ADVOGADO 

DO(A) REQUERIDO: SERVIO TULIO DE BARCELOS - MT14258-S Nos 

termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , 

impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida 

para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 22 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001312-38.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ALVES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001312-38.2019.8.11.0004 

Requerente: LUCIMAR ALVES DE SOUSA ADVOGADO DO(A) 
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REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 22 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-14.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

INGRID JESSIE PEREIRA LIMA OAB - 033.795.971-47 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CPET - CENTRO DE PROFISSIONALIZACAO E EDUCACAO TECNICA LTDA. 

- EPP (INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 16/03/2020 Hora: 12:00 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-81.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA MARIA SCHENKEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1001044-81.2019.8.11.0004 

Requerente: ELSA MARIA SCHENKEL ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: 

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO DO(A) 

REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - MT4062-A Nos termos da 

legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 56/2007 , impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte Recorrida para, nos termos do 

artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar Contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. BARRA DO GARÇAS, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) CRISTIANE MARIA 

DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001025-46.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELVIUZA GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ OAB - MT0016066A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora/exequente, por meio de seu(sua) advogado(a), 

no prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestar, requerendo o que 

entender de direito (juntando os cálculos atualizados para a execução da 

sentença), haja vista o trânsito em julgado da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000994-55.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM FELIPE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000994-55.2019.8.11.0004 

Requerente: JOAQUIM FELIPE DOS SANTOS ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 22 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 

CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000745-07.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLEI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação da parte requerida, por meio de seu(sua) advogado(a), no prazo 

de 05 (cinco) dias, para se manifestar, requerendo o que entender de 

direito, haja vista o trânsito em julgado da r. sentença.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000985-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO LOPES DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS VARA ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

AV. RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 - TELEFONE: (66) 3402-4400 E-mail: 

veje.barragarcas@tjmt.jus.br IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Intimação para Contrarrazões Processo n. 1000985-93.2019.8.11.0004 

Requerente: ADELCIO LOPES DA CONCEICAO ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - MT16659/O Requerido: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO DO(A) REQUERIDO: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

MT4062-A Nos termos da legislação vigente, da CNGC e Provimento nº 

56/2007 , impulsiono estes autos, com a finalidade de: INTIMAR a parte 

Recorrida para, nos termos do artigo 42, § 2º da Lei 9.099/95, apresentar 

Contrarrazões ao Recurso Inominado interposto nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias, conforme documentos vinculados disponíveis no sistema PJE. 

BARRA DO GARÇAS, 22 de janeiro de 2020 (Assinado eletronicamente) 
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CRISTIANE MARIA DONADEL Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-50.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

SUELY DOMINGOS CORREIA OAB - 284.234.961-04 (REPRESENTANTE)

HYAGO SANTANA FERREIRA OAB - MT20268/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000132-50.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:SUELY 

DOMINGOS CORREIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HYAGO 

SANTANA FERREIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 16/03/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 277378 Nr: 5659-68.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hagno Carrijo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 DESPACHO

Cód.: 277378

Vistos, etc.

1. DESIGNO audiência de recebimento de denúncia para o dia 05/03/2020, 

a ser realizada às 15h00min (horário de Cuiabá/MT), de modo que, caso a 

denúncia seja recebida, poderá o Ministério Público oferecer a suspensão 

do processo, nos termos do art. 89 da lei 9099/95.

2. Intime-se o denunciado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverão comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de defensor 

dativo.

3. Expeça-se o necessário.

 4. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 12 de dezembro de 2019.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004356-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DOS TERMOS DO ID Nº 

10342665, PARA INFORMAR O ATUAL ENDEREÇO DA PARTE REQUERIDA 

NO PRAZO DE 05 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004356-30.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGINIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA OAB - MT20201-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1004356-30.2017.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (Quatrocentos reais e quarenta centavos) , a que foi condenado 

nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento deve se dar 

mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número único 

do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e incluir o 

valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia 

(paga) no protocolo do fórum da Comarca xxxx aos cuidados da Central 

de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 22 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004895-93.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFRAN FREITAS ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE FORO 

DA COMARCA DE CÁCERES JUIZADOS Processo n. 

1004895-93.2017.8.11.0006 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento 

n.º 31/2016-CGJ, INTIMO a parte Devedora, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) , a que foi 

condenado nos termos da sentença. Cientifique-se que o recolhimento 

deve se dar mediante acesso ao site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 (Custas e 

Taxas Finais ou Remanescentes), preenchendo os campos com o número 

único do processo e CPF do pagante. Após, selecionar no item custas e 

incluir o valor. Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia (paga) no protocolo do fórum da Comarca xxxx aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento ou via Sistema PJe. Cáceres , 22 

de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Autorizado(a) pelas Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010617-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DA COSTA MARIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID 6835275.
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010617-57.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON DA COSTA MARIANO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a(s) parte(s) da sentença proferida nos autos de ID 6835275.

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002611-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMAR DE CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO 

SANTOS PROCESSO n. 1002611-44.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 

998,00 ESPÉCIE: [Relações de Parentesco]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: CARMELITA SANTANA DA SILVA Endereço: RUA DA FEB, 

243, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TAMAR DE CARVALHO DA SILVA Endereço: RUA DA FEB, 243, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

TERCEIROS INTERESSADOS, do contido na R Sentença disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdição c/c Liminar proposta por Carmelita Santana da Silva que objetiva 

a interdição de Tamar de Carvalho da Silva, ambas devidamente 

qualificados nos autos. Narra a Requerente, em síntese, ser filha da 

interditanda Tamar, a qual padece de enfermidade diagnosticada como CID 

10-F00.1 – Doença de Alzheimer. Afirma que a patologia apresentada pela 

Sra. Tamar impossibilita-a de reger sua vida de forma independente, uma 

vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude da 

interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial 

desta para prestar-lhe a assistência privada. Deste modo, requer 

liminarmente, a interdição provisória de Tamar de Carvalho da Silva, 

nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao final 

confirmada a tutela postulada. A inicial foi recebida no ID 19955235, sendo 

declarada a interdição provisória da requerida e nomeada a autora como 

sua curadora provisória. Realizada audiência no dia 03/07/2019 (ID 

21396338), foi realizada a entrevista com a interditanda. O relatório 

psicossocial acostado aos autos atestou a enfermidade da interditanda (Id 

n. 22058517). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

concessão da curatela à requerente. Assinado eletronicamente por: 

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS - 27/09/2019 11:27:25 Num. 23984594 - 

Pág. 1 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDANFPVFKYY É o relatório. 

Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu 

artigo 2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é 

estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são 

mais considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial 

deve ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se 

que a interditanda apresenta Doença de Alzheimer - CID 10-F00.1, que a 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o relatório psicossocial realizado pela equipe multidisciplinar do juízo 

concluiu que a interditanda é portadora de enfermidade supra, tendo 

reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta 

feita, diante do resultado da perícia, conclui-se que a interditanda 

encontra-se impedida de administrar sua própria vida. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica à interditanda. DIANTE DO exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Tamar 

de Carvalho da Silva, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se a interdição aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, NOMEIO-LHE 

CURADORA Carmelita Santana da Silva, confirmando a tutela de urgência 

concedida nos autos. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Assinado eletronicamente por: ALETHEA ASSUNCAO 

SANTOS - 27/09/2019 11:27:25 Num. 23984594 - Pág. 2 

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDANFPVFKYY Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do 

Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Lavre-se o Termo de 

Curatela definitivo. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Cáceres, 27 de setembro de 2019 Alethea Assunção Santos Juíza de 

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

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCELY 

BARROSO RAMSAY CAIXETA, digitei. Cáceres , 14 de novembro de 2019. 

JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002611-44.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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CARMELITA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA OAB - MT25974/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO(A))

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO(A))

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAMAR DE CARVALHO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO 

SANTOS PROCESSO n. 1002611-44.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 

998,00 ESPÉCIE: [Relações de Parentesco]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: CARMELITA SANTANA DA SILVA Endereço: RUA DA FEB, 

243, centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: 

TAMAR DE CARVALHO DA SILVA Endereço: RUA DA FEB, 243, CENTRO, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE 

TERCEIROS INTERESSADOS, do contido na R Sentença disponível no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdição c/c Liminar proposta por Carmelita Santana da Silva que objetiva 

a interdição de Tamar de Carvalho da Silva, ambas devidamente 

qualificados nos autos. Narra a Requerente, em síntese, ser filha da 

interditanda Tamar, a qual padece de enfermidade diagnosticada como CID 

10-F00.1 – Doença de Alzheimer. Afirma que a patologia apresentada pela 

Sra. Tamar impossibilita-a de reger sua vida de forma independente, uma 

vez que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude da 

interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial 

desta para prestar-lhe a assistência privada. Deste modo, requer 

liminarmente, a interdição provisória de Tamar de Carvalho da Silva, 

nomeando a Requerente para o múnus de Curadora, sendo ao final 

confirmada a tutela postulada. A inicial foi recebida no ID 19955235, sendo 

declarada a interdição provisória da requerida e nomeada a autora como 

sua curadora provisória. Realizada audiência no dia 03/07/2019 (ID 

21396338), foi realizada a entrevista com a interditanda. O relatório 

psicossocial acostado aos autos atestou a enfermidade da interditanda (Id 

n. 22058517). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

concessão da curatela à requerente. Assinado eletronicamente por: 

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS - 27/09/2019 11:27:25 Num. 23984594 - 

Pág. 1 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDANFPVFKYY É o relatório. 

Decido. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu 

artigo 2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem 

impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 

sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é 

estabelecida em seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor 

do Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são 

mais considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial 

deve ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, concluiu-se 

que a interditanda apresenta Doença de Alzheimer - CID 10-F00.1, que a 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o relatório psicossocial realizado pela equipe multidisciplinar do juízo 

concluiu que a interditanda é portadora de enfermidade supra, tendo 

reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar seus bens. Desta 

feita, diante do resultado da perícia, conclui-se que a interditanda 

encontra-se impedida de administrar sua própria vida. Nesse sentido, 

dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos a curatela 

“aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade”, o que se aplica à interditanda. DIANTE DO exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Tamar 

de Carvalho da Silva, declarando-a relativamente incapaz de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se a interdição aos atos de 

conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código 

Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, NOMEIO-LHE 

CURADORA Carmelita Santana da Silva, confirmando a tutela de urgência 

concedida nos autos. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Assinado eletronicamente por: ALETHEA ASSUNCAO 

SANTOS - 27/09/2019 11:27:25 Num. 23984594 - Pág. 2 

https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDANFPVFKYY Em obediência ao 

disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III do 

Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão no Registro Civil e 

publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 dias. Sem custas ou honorários. Lavre-se o Termo de 

Curatela definitivo. Intime-se. Ciência ao Ministério Público. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Cáceres, 27 de setembro de 2019 Alethea Assunção Santos Juíza de 

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

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUCELY 

BARROSO RAMSAY CAIXETA, digitei. Cáceres , 14 de novembro de 2019. 

JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001252-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA SILVA ROCHA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Certifico que expedimos 

termo de curatela, que será anexado após o comparecimento da parte 

para assiná-lo . Cáceres, 9 de abril de 2018. LUCELY BARROSO RAMSAY 

CAIXETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001252-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA SILVA ROCHA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Certifico que expedimos 

termo de curatela, que será anexado após o comparecimento da parte 

para assiná-lo . Cáceres, 9 de abril de 2018. LUCELY BARROSO RAMSAY 

CAIXETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001252-93.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DA SILVA ROCHA (REU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES Certidão Certifico que expedimos 

termo de curatela, que será anexado após o comparecimento da parte 

para assiná-lo . Cáceres, 9 de abril de 2018. LUCELY BARROSO RAMSAY 

CAIXETA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - 

FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003555-17.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA DA ROCHA MATTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANALIO FERREIRA DE MATTOS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

A L E T H E A  A S S U N C A O  S A N T O S  P R O C E S S O  n . 

1003555-17.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 35.000,00 ESPÉCIE: 

[DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA]->PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) POLO 

ATIVO: Nome: MARINA DA ROCHA MATTOS Endereço: Avenida Cinco, 05, 

Jardim Universitário I, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: ANALIO FERREIRA DE MATTOS Endereço: MARINHA, 000365, 

COOPHAVILLA II, CAMPO GRANDE - MS - CEP: 79097-210 FINALIDADE: 

FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem 

conhecimento, que perante este Juízo se processam os autos de nº 

1003555-17.2017.8.11.0006 e nele foi DECLARADA AUSÊNCIA ANALIO 

FERREIRA DE MATTOS, brasileiro, casado, agricultor, portador do RG n° 

151642 SSP/MT, CPF nº 048.092.971-87, estando em lugar incerto e não 

sabido, tendo sido nomeada curadora de seus bens a MARINA DA ROCHA 

LEITE DE MATTOS, brasileira, casada, do lar, portadora do RG n° 

0151642-6 SSP/MT, CPF nº 241.561.161-15, residente e domiciliada na 

Avenida Cinco, quadra 03, casa 05, Jardim Universitário I, Cáceres-MT, 

CEP 78200-000, telefone: (65) 9 9660-6785. E para que chegue ao 

conhecimento de todos, extraiu-se o presente Edital e mais 03(três) vias 

de igual forma e teor, que será afixado na sede deste Juízo, no local de 

costume e publicado no Diário da Justiça de 02(dois) em 02(dois) meses, 

pelo prazo de 01(um) ano, conforme disposto no artigo 745 do Código de 

Processo Civil, ANUNCIANDO a arrecadação e CHAMANDO o referido 

ausente a entrar na posse dos bens arrecadados. AS PARTES ESTÃO 

AMPARADAS PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita, 

sem prejuízo de posterior revogação, observando-se o que dispõe o 

parágrafo 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. Nomeio desde logo 

como curadora do ausente, Sra. Marina da Rocha Leite de Mattos. 

Proceda-se à arrecadação da conta bancária, ficando o curador nomeado 

como depositário fiel do valor depositado, observando-se o disposto no 

art. 744 do CPC. Lavre-se termo de curatela, devendo constar do termo 

que é terminantemente vedada a alienação ou oneração de quaisquer 

bens imóveis, móveis ou de quaisquer outra natureza, pertencentes ao 

ausente, salvo com autorização judicial. Expeça-se edital, observando o 

que prevê o art. 745 do CPC, pelo período de 01 ano, reproduzindo-o de 

dois em dois meses, anunciando a arrecadação e chamando o ausente a 

entrar na posse de seus bens. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. E, 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, IVONE ULIAN LEITE, 

digitei. Cáceres, 11 de março de 2019. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO 

Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005545-72.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVALINA CORREIA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO SANTOS PROCESSO n. 

1005545-72.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 1.996,00 ESPÉCIE: 

[Relações de Parentesco]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ELIAS 

MARTINS DA SILVA Endereço: RUA DEZESSETE, Lote 60, Quadra 39, 

BELA VISTA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-554 POLO PASSIVO: Nome: 

SILVALINA CORREIA DA SILVA Endereço: Rua dos Crisantemos, s/n, 

Chácara Boa Sorte, Jardim Padre Paulo, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS, 

PARA CIÊNCIA DA SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA. SENTENÇA: Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Interdição proposta por Elias Martins da Silva que 

objetiva a interdição de Silvania Correia da Silva. Narra o Requerente, em 

síntese, ser filho da interditanda, a qual apresenta patologia diagnosticada 

com quadro de Alzheimer (CID10 G30). Afirma que a patologia 

apresentada pela Sra. Silvania Correia da Silva impossibilita-a de reger sua 

vida de forma independente, uma vez que necessita de cuidados 

contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de reger seus 

próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, o Requerente deseja 

se tornar curadora especial desta para prestar-lhe a assistência privada. 

Acostados à inicial vieram os documentos pertinentes. Nesta 

oportunidade, após a realização da entrevista do interditando, o Ministério 

Público se manifesta favoravelmente aos pedidos da inicial. É o relatório. 

Decido. Admito a emenda à inicial, ante o pedido de curatela compartilhada. 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 

2ª, define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 
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Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando apresenta patologia diagnosticada com Mal de Alzheimer (CID 

10 G30) o que lhe dificulta a manifestação de sua vontade, é certo que a 

interdição é medida necessária à garantia de sua qualidade de vida. 

Compulsando os autos, verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, 

examinado todas as provas colhidas, concluiu-se que o interditando 

apresenta anomalia que a impede de exercer, por si só, os atos da vida 

civil. Ademais, verifica-se que o exame psicossocial concluiu que o 

interditando não possui capacidade de administrar suas funções de 

necessidades básicas, bem com gerir sua vida civil. Nesse sentido, dispõe 

o artigo 1.767 do Código Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, 

por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade”, 

o que se aplica ao interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO para o fim de DECRETAR A INTERDIÇÃO de SILVANIA CORREIA 

DA SILVA, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente 

os atos da vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e 

patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo 

com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, nomeio lhe curador patrimonial 

ELIAS MARTINS DA SILVA e curadora pessoal (responsável pelos 

cuidados pessoais) a senhora IVANI DA SILVA OLIEIRA, nos termos do 

artigo 1775-A, do Código Civil. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publiquem-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Sem custas ou 

honorários, em face de gratuidade da justiça. Saem os presentes 

intimados. Homologo a renúncia ao prazo recursal. Expeça-se o Termo de 

Curatela Definitiva. Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ANDREIA LUZIA CARVALHO MESQUITA GARCIA SOBRINHO, 

digitei. CÁCERES , 29 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002498-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI EURICO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

JEISON BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT24495/B (ADVOGADO(A))

MAYSA SERAGLIO FURRER OAB - MT25979/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENIFFER DE OLIVEIRA EVANGELISTA (REQUERIDO)

M. V. E. D. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 

Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou capitulo 2, 

seção 17, item 2.17.4 – VI da CNGC, e, de acordo com a legislação vigente 

e o provimento 56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, 

encaminhando-o ao advogado do autor, para que se manifeste, no prazo 

legal, quanto a contestação apresentada. Cáceres, 22 de janeiro de 2020 

Jackline Marcia Dias Tingo Gestora Judiciária SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32111300

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005827-13.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO ROMERO DA SILVA (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANITA DA SILVA (INVENTARIADO)

 

Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez) dias se manifestar nos autos ou requerer o que 

entender de direito, haja vista a petição ID 25558329.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004908-24.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEDIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NUBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE INTIMAÇÃO/TERCEIROS/ INTERESSADOS Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE 

FARIA MENDES PROCESSO n. 1004908-24.2019.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 998,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: NEDIR DE OLIVEIRA Endereço: RUA MARILIA, CASA 33, QUADRA 

16, RESIDENCIAL AEROPORTO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: NUBIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Endereço: RUA 

MARILIA, CASA 33, QUADRA 16, RESIDENCIAL AEROPORTO, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, do inteiro teor da Sentença proferida nos autos supra 

identificado, que segue abaixo transcrita, vinculados disponíveis no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Interdição c/c Liminar proposta por Nedir de Oliveira que objetiva a 

interdição de Nubia Rodrigues de Oliveira, ambas devidamente qualificados 

nos autos. Narra a Requerente, em síntese, ser filha da interditanda Nubia 

Rodrigues de Oliveira, a qual padece de enfermidade diagnosticada como 

CID 72.1. Afirma que a patologia apresentada pela Sra. Nubia Rodrigues de 

Oliveira impossibilita-a de reger sua vida de forma independente, uma vez 

que a sua saúde requer cuidados contínuos. Assim, em virtude da 

interditanda ser incapaz de reger seus próprios atos e administrar seus 

bens e rendimentos, a Requerente deseja se tornar curadora especial 

desta para prestar-lhe a assistência privada. Com à inicial vieram os 

documentos que entendeu pertinentes. Recebida a inicial, foi deferida a 

interdição provisória e determinado a realização de entrevista e estudo 

psicossocial (ID 22509822). O relatório do estudo psicossocial 

encontra-se acostado aos autos (ID 24316640). A entrevista da 

interditanda foi realizada (ID 24337423). O Ministério Público manifestou 

pela procedência do pedido formulado na inicial para concessão da 

curatela de Nubia Rodrigues de Oliveira à requerente Nedir de Oliveira (ID 

26671268). É O RELATÓRIO. DECIDO. O Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, define pessoa com 

deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 

física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou 
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mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. A 

principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em seu artigo 6º, 

ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais considerados 

absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo havido a expressa 

revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código Civil, sendo 

considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos 

da vida civil, a partir de então, apenas os menores de 16 (dezesseis) 

anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que a interditanda é 

portadora de enfermidade mental grave, o que lhe dificulta a manifestação 

de sua vontade, é certo que a interdição é medida necessária à garantia 

de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, verifico que o pleito 

inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as provas colhidas, 

concluiu-se que a interditanda apresenta anomalia que a impede de 

exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se que o exame 

psicossocial concluiu que a interditanda é portadora de enfermidade 

mental, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e administrar 

seus bens. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código Civil, que estão 

sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não 

puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica à interditanda. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim de DECRETAR A 

INTERDIÇÃO de Nubia Rodrigues de Oliveira, declarando-a relativamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, limitando-se aos 

atos de conteúdo negocial e patrimonial, na forma do artigo 4º, inciso III, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1767, inciso I, do Código Civil, 

nomeio-lhe curadora Nedir de Oliveira, confirmando os efeitos da tutela 

anteriormente concedida. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 

Processo Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente 

decisão no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão 

Oficial, 3 (três) vezes, com intervalo de 10 dias. Transitado em julgado, 

expeça-se o termo de curatela definitiva e, em seguida, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, uma vez que 

beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso a exigibilidade das custas 

e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do CPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. Às providências. 

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JOANA APARECIDA 

SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 22 de janeiro de 2020. JACKLINE 

MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004909-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA HELENA GONCALVES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVESTRE PAULINO GONCALVES NETO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES 1ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES EDITAL 

DE INTIMAÇÃO/TERCEIROS/INTERESSADOS Prazo do Edital: 20 Dias 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PIERRO DE 

FARIA MENDES PROCESSO n. 1004909-09.2019.8.11.0006 Valor da 

causa: 0,00 ESPÉCIE: [Capacidade]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: 

Nome: FATIMA HELENA GONCALVES SILVA Endereço: RUA DOS 

GUARARAPES, 313, SANTOS DUMONT, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 

POLO PASSIVO: Nome: SILVESTRE PAULINO GONCALVES NETO 

Endereço: RUA DOS GUARARAPES, 313, SANTOS DUMONT, CÁCERES - 

MT - CEP: 78200-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS 

INTERESSADOS, do inteiro teor da Sentença proferida nos autos supra 

identificado, que segue abaixo transcrita, e vinculado disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento (art. 

523 de seguintes do CPC). SENTENÇA: Vistos etc. Trata-se de ação de 

interdição c/c liminar proposta por Fatima Helena Gonçalves Silva que 

objetiva a interdição de Silvestre Paulino Gonçalves Neto, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra a Requerente, em síntese, ser 

filha do interditando Silvestre Paulino Gonçalves Neto, o qual padece de 

enfermidade diagnosticada como CID G30. Afirma que a patologia 

apresentada pelo Sr. Silvestre Paulino Gonçalves Neto impossibilita-o de 

reger sua vida de forma independente, uma vez que a sua saúde requer 

cuidados contínuos. Assim, em virtude do interditando ser incapaz de 

reger seus próprios atos e administrar seus bens e rendimentos, a 

Requerente deseja se tornar curadora especial deste para prestar-lhe a 

assistência privada. Com a inicial vieram os documentos que entendeu 

pertinentes. Recebida a inicial, foi indeferida a interdição provisória e 

determinado a realização de entrevista e estudo psicossocial (ID 

22502336). O relatório do estudo psicossocial encontra-se acostado aos 

autos (ID 24317150). A entrevista do interditando foi dispensada ante a 

sua impossibilidade de locomoção (ID 24366453). O Ministério Público 

manifestou pela procedência do pedido formulado na inicial para 

concessão da curatela de Silvestre Paulino Gonçalves Neto à requerente 

Fatima Helena Gonçalves Silva (ID 25557706). É O RELATÓRIO. DECIDO. O 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, em seu artigo 2ª, 

define pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de 

longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena 

e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”. A principal inovação trazida pela referida lei é estabelecida em 

seu artigo 6º, ao dispor que “a deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa”. Portanto, a partir da entrada em vigor do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, em 03 de janeiro de 2016, não são mais 

considerados absolutamente incapazes os deficientes mentais, tendo 

havido a expressa revogação dos incisos II e III do artigo 3º do Código 

Civil, sendo considerados absolutamente incapazes de exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, a partir de então, apenas os menores 

de 16 (dezesseis) anos. No caso em tela, entretanto, tendo em vista que o 

interditando é portador de enfermidade mental grave, o que lhe dificulta a 

manifestação de sua vontade, é certo que a interdição é medida 

necessária à garantia de sua qualidade de vida. Compulsando os autos, 

verifico que o pleito inicial deve ser acolhido, pois, examinado todas as 

provas colhidas, concluiu-se que o interditando apresenta anomalia que a 

impede de exercer, por si só, os atos da vida civil. Ademais, verifica-se 

que o exame psicossocial concluiu que o interditando é portador de 

enfermidade mental, tendo reduzida capacidade de reger sua pessoa e 

administrar seus bens. Nesse sentido, dispõe o artigo 1.767 do Código 

Civil, que estão sujeitos à curatela “aqueles que, por causa transitória ou 

permanente, não puderem exprimir sua vontade”, o que se aplica ao 

interditando. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para o fim 

de DECRETAR A INTERDIÇÃO de Silvestre Paulino Gonçalves Neto, 

declarando-o relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, limitando-se aos atos de conteúdo negocial e patrimonial, na 

forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de acordo com o artigo 

1767, inciso I, do Código Civil, nomeio-lhe curadora Fatima Helena 

Gonçalves Silva. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução do 
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mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de Processo 

Civil e no art. 9º, III do Código Civil/2002, inscreva-se a presente decisão 

no Registro Civil e publique-se na imprensa local e no Órgão Oficial, 3 

(três) vezes, com intervalo de 10 dias. Transitado em julgado, expeça-se o 

termo de curatela definitiva e mandado de averbação e, em seguida, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Sem custas, 

uma vez que beneficiária da justiça gratuita, sendo suspenso a 

exigibilidade das custas e taxas judiciárias nos termos do art. 98, §3º do 

CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Ciência ao Ministério Público. 

Às providências. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JOANA APARECIDA SILVA ASSUNCAO, digitei. Cáceres-MT, 22 de janeiro 

de 2020. JACKLINE MÁRCIA DIAS TINGO Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002882-53.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RONY CESAR DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUXILIADORA APARECIDA CAMPOS NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAMILIA E SUCESSÕES DESPACHO Processo: 

1002882-53.2019.8.11.0006. EXEQUENTE: RONY CESAR DOS SANTOS 

EXECUTADO: AUXILIADORA APARECIDA CAMPOS NASCIMENTO Vistos 

etc. Intime-se o exequente acerca da manifestação da executada 

constante do Id 21615669. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. 

Cáceres, 19 de dezembro de 2019. Alethea Assunção Santos Juiz(a) de 

Direito

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

Processo Número: 1005027-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. B. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA OAB - MT23622/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. M. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSUE AMBROSIO RIBEIRO OAB - MT8784/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO IMPULSIONO o presente feito, para 

intimar a parte autora manifestar sobre a contestação de ID. 26246700 e 

26246708 no prazo de 10 (dez) dias, como determinado no ID. 26232259.

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

Processo Número: 1005679-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. V. P. G. A. (AUTOR(A))

R. D. P. G. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO(A))

BARBARA MARIA LIMA PEREIRA OAB - MT22212/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005679-36.2018.8.11.0006 AUTOR(A): C. V. P. G. A., RAFAELA DE 

PAULA GODOI RÉU: TIAGO ALVES DA SILVA Vistos etc. Considerando a 

renúncia dos patronos da parte autora, suspendo o feito pelo prazo de 15 

(quinze) dias e determino a intimação pessoal da requerente para 

constituir advogado em tal prazo, sob pena de extinção e arquivamento. 

Certificado o decurso do prazo de suspensão e sem manifestação, à 

conclusão. Proceda-se à desabilitação dos advogados Mauro Lemes da 

Silva Junior e Bárbara Maria Lima Pereira dos autos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Cáceres, 22 de novembro 

de 2019. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002894-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA KATIA DE ASSIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMITILA OLIVEIRA DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002894-67.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ANGELA KATIA DE ASSIS RÉU: DOMITILA OLIVEIRA DA SILVA Vistos etc. 

Diante da manifestação da Defensoria Pública em ID. 24950229 nomeio 

profissional do EMAJ/UNEMAT como curador especial da requerida 

Domitila Oliveira da Silva, devidamente citado por edital (ID. 20980639) por 

encontra-se em local incerto e não sabido, que deverá ser intimada, na 

forma de remessa dos autos, para apresentar contestação no prazo legal, 

ficando consignado que no exercício do múnus público não se aplica o 

ônus da impugnação especificada dos fatos, nos termos do parágrafo 

único do artigo 341 do mesmo codex, sendo cabível, portanto, 

contestação genérica. Na sequência, INTIME-SE a parte autora para 

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

conclusão. Cumpra-se. Cáceres, 13 de dezembro de 2019. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001706-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SUMAYRA MIRELLE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1001706-73.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: SUMAYRA MIRELLE DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Retificação de Certidão de Óbito proposta por SUMAYRA 

MIRELLE DA SILVA, devidamente qualificada no processo, pugnando pela 

alteração de dados não essenciais junto ao registro de óbito de sua avó 

junto ao Cartório de Registro Civil. Narra o Requerente, em síntese, que é 

neta da de cujos SUELY PINTO DA SILVA, que veio a falecer no dia 22 de 

maio de 2017. Afirma que, por erro, quando foi lavrada a Certidão de Óbito 

de sua avó, fez-se constar que a de cujus deixou dois filhos maiores, 

sendo um já falecido. Aduz que tal assertiva não corresponde à realidade, 

pois a de cujus teve apenas um filho, o genitor da requerente, o qual 

faleceu em 10/11/2007. Deste modo, por conta do referido erro a 

requerente vem pleitear judicialmente que seja retificado o registro de óbito 

de sua avó, fazendo constar que esta deixou apenas um filho, com a 
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finalidade de resolver questões relativas a herança. Com a inicial vieram 

documentos. Em despacho inicial foram deferidos os benefícios da 

assistência judiciária gratuita e determinada à intimação do Ministério 

Público (ID. 13362149). Parecer do Ministério Público juntado no ID. 

16877423, manifestando-se pela designação de audiência de instrução e 

julgamento, com o propósito de total elucidação dos fatos alegados. Em 

audiência de conciliação, instrução e julgamento, realizada em ID. 

25957439 constatou-se a presença da autora, tendo o representante do 

Ministério Público se manifestado favorável pela procedência do pedido 

formulado pela autora. (ID 26059902). É o relatório. Decido. Analisando as 

circunstâncias e elementos dos autos, sobretudo os elementos 

probatórios produzidos, razão assiste aos requerentes. Isto porque, 

dispõe o art. 109, da Lei 6015/73 (Lei de Registro Público) sobre a 

possibilidade da lavratura, restauração ou retificação de assentamento no 

registro civil, onde, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, 

e não havendo mais provas, o juiz decidirá sobre o pedido. No caso, 

mostra-se plausível a pretensão notadamente em razão dos documentos 

pessoais apresentados nos autos, de onde se extrai que a de cujus Suely 

Pinto da Silva teve apenas 01 (um) filho, o genitor da requerente, o qual 

faleceu em 10/11/2007. Logo, conclui-se que é patente o direito da 

requerente. Sendo inclusive tal pedido sido apresentado pelo Ministério 

Público em favor da requerente. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial e, por conseguinte, DETERMINO a retificação 

da Certidão de Óbito (termo 18611, folha 153, do Livro C-74 do Cartório de 

Registro Civil desta Comarca de Cáceres, 2º Ofício), a fim constar que a 

de cujos Suely Pinto da Silva teve apenas um filho, o qual já é falecido, 

conforme requerido e de acordo com a documentação apresentada nos 

autos. Expeça-se mandado de retificação para o cartório de registro de 

pessoas, fazendo-se constar que a de cujos Suely Pinto da Silva teve 

apenas um filho. Em consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com 

exame de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, tendo em vista que as partes 

são beneficiárias da justiça gratuita. Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público e a Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Cáceres, 19 de 

dezembro de 2019. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006051-48.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MODESTO DE CAMPOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAZARO JOSE GOMES JUNIOR OAB - MT8194-A (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA RÉPLICA/IMPUGNAÇÃO Certifico que a contestação apresentada é 

tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito réplica/impugnação 

no prazo legal. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005265-04.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR MIGUEL FARIA BRUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

TERMO DE SESSÃO EM PDF

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1006219-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGINA CAMPOS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE TRANSPORTE E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA AUDIÊNCIA DESIGNADA Impulsiono os 

autos para intimar a parte autora, na pessoa do seu Advogado, com a 

finalidade de que compareça com seu cliente na Audiência de Conciliação 

agendada para o dia 26 de março de 2020 às 15:30hs, que será realizada 

no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos - Cejusc. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2020. Eliana de Fátima 

Segatto Mendes Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001391-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE RENAJUD 

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO Impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, na pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no 

prazo de 15 dias, manifeste eventual interesse nos bens encontrados via 

pesquisa/restrição RENAJUD realizada. Em caso positivo deverá o 

causídico apresentar nos autos os dados da localização do veículo, 

visando efetivar futura penhora/avaliação e remoção. Cumpre salientar 

que foi feita a restrição de veículos via Renajud pleiteada que fora 

deferida alhures por este r. Juízo. Outrossim caso a parte autora não 

possua interesse no bem, no prazo de 15 dias, manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, promovendo o andamento do feito, 

sob pena de extinção/arquivamento. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2020 

Felipe N. Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006527-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NONATO BIRKINSHAW (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE Impulsiono os autos para 

intimar as partes integrantes da lide, na pessoa dos seus Advogados, com 

a finalidade de que compareçam com seus clientes na Audiência de 

Conciliação agendada para o dia 20 de fevereiro de 2020 às 14h30min, 

que será realizada no Fórum da Comarca de Cáceres/MT, no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. Outrossim, por oportuno, 

impulsiono o feito, para citar/intimar a parte embargada, com o fito de que, 

no prazo legal, apresente manifestação defensiva nos autos. Cáceres/MT, 

22 de janeiro de 2020 Felipe N. Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000655-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DE OLIVEIRA PESSOA (EXECUTADO)

LUIZA MARIA PESSOA (EXECUTADO)

EVELLYN CRYSTINE PESSOA DE LIMA (EXECUTADO)

STOCK-CAR- COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS 

LTDA - ME (EXECUTADO)
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INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO 

Analisando os autos verifica-se que o feito encontra-se sem andamento 

há tempos. Com efeito impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

promova o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, sob 

pena de extinção/arquivamento. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2020 Felipe 

N. Mattioni Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001576-54.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA DOS SANTOS TAVARES (REU)

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA RÉPLICA/IMPUGNAÇÃO Certifico que a contestação apresentada é 

tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito réplica/impugnação 

no prazo legal. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002458-16.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OUROFRIG DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DE SA PEREIRA OAB - MT0005286A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENIO APARECIDO DINIZ CARVALHO (REQUERIDO)

AGNI BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (REQUERIDO)

ETEL APARECIDO DE CARVALHO (REQUERIDO)

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO IMPULSIONAMENTO 

PARA RÉPLICA/IMPUGNAÇÃO Certifico que a contestação apresentada é 

tempestiva. Por corolário impulsiono os autos com o intuito de que a parte 

autora, na pessoa de seu Advogado, acoste ao feito réplica/impugnação 

no prazo legal. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2020 Felipe N. Mattioni 

Gestor/Analista Judiciário M. 32637

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1000286-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FURLAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Ofício n. 226/2019 Cáceres-MT, 01 de novembro de 2019. 

Dados do processo: Processo 1000286-33.2018.8.11.0006, Espécie: 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA (228)/[ABATIMENTO 

PROPORCIONAL DO PREÇO], Valor da causa: R$ 56.121,85. Partes do 

processo: Parte Autora: Advogado do(a) AUTOR(A): JANAINA SAMPAIO 

DE OLIVEIRA - MT0011243A Parte Ré: Senhor(a) Gestor(a) Por 

determinação do MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, 

utilizo o presente expediente para solicitar a Vossa Senhoria que informe 

a este Juízo, no prazo de 15 dias, se houve liberação de acesso ao 

sistema da empresa para os usuários. Caso negativo, disponibilize o(s) 

extrato(s) das contas existentes no CPF/nome da parte autora. Conforme 

decisão em anexo. Atenciosamente, ANELISE DOLORES DE ASSIS 

CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) ILMO(A) SENHOR(A) GESTOR(A) 

SEGUNDA VARA CIVEL DA COMARCA RIO BRANCO - AC SEDE DO 2ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1007954-89.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO TRENTRIN SAMPAIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Ofício n.º 227/2019 Cáceres-MT, 01 de novembro de 2019 

Dados do processo: Processo: 1007954-89.2017.8.11.0006; Valor causa: 

R$ 7.854,92; Tipo: Cível; Espécie: LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 

(151)/[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARCOS ROBERTO TRENTRIN 

SAMPAIO Parte Ré: REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Senhor(a) 

Gestor(a) Por determinação do MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, utilizo o presente expediente para solicitar a Vossa Senhoria 

que informe a este Juízo, no prazo de 15 dias, se houve liberação de 

acesso ao sistema da empresa para os usuários. Caso negativo, 

disponibilize o(s) extrato(s) das contas existentes no CPF/nome da parte 

autora. Conforme decisão em anexo. Atenciosamente, ANELISE DOLORES 

DE ASSIS CINTRA Técnico(a) Judiciário(a) ILMO(A) SENHOR(A) 

GESTOR(A) SEGUNDA VARA CIVEL DA COMARCA RIO BRANCO - AC 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001935-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILZA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA MANIFESTAR SOBRE CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na 

pessoa do seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça de Id: 28048481, 

promovendo o andamento do feito, requerendo o que entender de direito. 

Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2020 Eliana de Fátima Segatto Mendes 

Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89632 Nr: 4890-69.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BARROSO VIARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES, 

ESPÓLIO DE HAYDEE LEITE FONTES, NAYDE MARIA LEITE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROSO VIARO - 

OAB:OAB/MT 13.290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/MT

 INTIMAÇÃO – ADVOGADO

DEVOLUÇÃO DE AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar a Advogada Dra. JOICE PINTO PEREIRA 

DE SIQUEIRA (OAB n. 20116/MT), com o fito de que, no prazo de 3 dias, 

proceda à devolução do processo em cartório, sob pena de busca e 

apreensão; perda do direito de vista fora do cartório; aplicação de multa e 

comunicação do fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil – 

OAB (ex vi do art. 234, §2º e §3º do CPC).

Com efeito justifica-se a cobrança dos autos pelo fato de existir petição 

protocolada para ser juntada ao feito, bem como existe documentos a 

serem expedidos e aliado ao fato de que a parte autora compareceu nesta 

escrivania para fazer carga do processo para fins recursais e o feito 

estava em carga a parte requerida.

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89632 Nr: 4890-69.2009.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BARROSO VIARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES, 

ESPÓLIO DE HAYDEE LEITE FONTES, NAYDE MARIA LEITE FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARROSO VIARO - 

OAB:OAB/MT 13.290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/MT

 CERTIDÃO

Certifico que compareceu nesta data a parte autora Dr. Marcelo Barroso 

Viaro advogando em causa própria, oportunidade a qual solcitou a carga 

do presente feito para fins recursais, contudo esta restou prejudicada 

pelo fato dos autos estarem com vista a parte requerida.

Neste passo, evitando evitar prejuízo ao autor foi impulsionado o processo 

com intuito de que o demandado proceda à devolução do feito no prazo de 

3 dias, ocasião a qual, em seguida será reaberto prazo, para o requerente 

manifestar e pleitear o que entender de direito.

Felipe N. Mattioni

Gestor/Analista Judiciário

M. 32637

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154896 Nr: 2376-07.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LUCIA BISSOLI AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DE MINAS GERAIS S/A-BMG-AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG

 INTIMAÇÃO – DA PARTE REQUERIDA

APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seus 

Advogados, com a finalidade de que apresentem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, os documentos originais solicitados, conforme r. decisão (Fl. 351).

 Marco Antonio Viana Matheus Rodrigues.

Matricula 37652

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137800 Nr: 7183-41.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENILSON JOSÉ DE PAULA OURIVES, ROSELI 

APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE AYRES BARROS - 

OAB:2402/TO, JOSÉ FREDERICO FLEURY CURADO BROM - 

OAB:OAB-TO2943, KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - OAB:2412/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

MANIFESTAR NOS AUTOS

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com o intuito de que, no prazo de 15 dias, manifeste a cerca 

da devolução da Carta Precatória (fls. 164/198), requerendo o que 

entender de direito.

 João Victor O. da C. e Faria

Estagiário

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003281-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA OAB - MT13884/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEI APARECIDO GIRALDELLI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI OAB - MT0014718A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 26 de Setembro de 2019 as 14h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 19 de julho de 2019. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002183-96.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COMETA SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL 

LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN 68957130187 (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA DOS SANTOS FONSECA FANTIN OAB - 689.571.301-87 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 01 de Agosto de 2019 as 13h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 17 de julho de 2019. MARCOS JOSE COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004843-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANILSON PROFETA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 11 de novembro de 2019 as 17h00min 

na Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 25 de setembro de 2019. MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002931-94.2019.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO APARECIDO FAZIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 29 de Julho de 2019 as 15h00min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 11 de julho de 2019. MARCOS JOSÉ COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006490-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS COYOTE LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 28 de Janeiro de 2020 as 08h30 min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 25 de novembro de 2019 MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003429-93.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO DE FREITAS OAB - SP368494 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS AUGUSTO MONTEZUMA FIRMINO OAB - DF12151 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA Nos 

termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil, impulsiono os autos 

com a finalidade de promover a intimação da parte Autora da lide, na 

pessoa de seus Advogados, para comparecer na audiência de 

Conciliação Designada Para o dia 26 de setembro de 2019 as 17h30min na 

Sala de Audiência nº 02, do CEJUSC, ficando advertidos de que a 

ausência injustificada implicará atentado à dignidade da justiça, sujeito a 

multa. Cáceres, 9 de julho de 2019. MARCOS JOSÉ COSME DA SILVA 

Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004805-85.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DE FATIMA GUIMARAES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1004805-85.2017.8.11.0006 Valor da causa: R$ 54.991,86 ESPÉCIE: 

[Contratos Bancários]->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: BANCO 

BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., s/n, NÚCLEO CIDADE DE 

DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 POLO PASSIVO: 

Nome: EVA DE FATIMA GUIMARAES Endereço: Avenida João Luís, 674, 

Jardim Paraíso, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar acerca da planilha de débito atualizada (ID.Num. 26976952 

s.s). Cáceres-MT, 22 de janeiro de 2020. Joel Soares Viana Junior 

Analista Judiciário (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001935-04.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN OAB - MT15352-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERLLAN CAVALCANTE LEAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO REMESSA DE OFÍCIO AO DESTINATÁRIO Certifico 

que encaminhei o Ofício n. 10/2020 ao respectivo destinatário, através do 

serviço local de entrega disponibilizado pelo Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT. Cáceres, 20 de janeiro de 2020. MARCOS JOSE COSME DA 

SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006876-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA EMANUELLE MAGALHAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DOMINGUES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO MONEZI BENEVIDES OAB - MT25976/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES PROCESSO n. 1006876-26.2018.8.11.0006 

Valor da causa: R$ 14.250,00 ESPÉCIE: [Rescisão / Resolução]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LUANA 

EMANUELLE MAGALHAES Endereço: RUA SÃO MIGUEL, 598, 

MARAJOARA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: 

LUIZ CARLOS DOMINGUES Endereço: RUA ROSAURO ARAÚJO SUZANO, 

323, VILA MARIANA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, para, querendo, impugnar a 

contestação e documentos, assim como, no mesmo prazo, contestar a 

reconvenção. Cáceres-MT , 22 de janeiro de 2020. Joel Soares Viana 

Junior Analista Judiciário (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007276-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ARRUDA FIALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1007276-06.2019.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 45.000,00 ESPÉCIE: [Planos de Saúde, Indenização por Dano 

Material, Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: Nome: JOAO DE ARRUDA FIALHO Endereço: DEP MANOEL 

PINHEIRO, 346, SÃO LUIZ, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO 

PASSIVO: Nome: AGEMED SAUDE S/A Endereço: RUA DOUTOR PLÁCIDO 

OLÍMPIO DE OLIVEIRA, 693, - ATÉ 803/804, BUCAREIN, JOINVILLE - SC - 

CEP: 89202-450 Senhor(a): JOAO DE ARRUDA FIALHO A presente carta, 

referente ao processo acima identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO 

de Vossa Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À 

AUDIÊNCIA AGENDADA, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala 01 Data: 

25/03/2020 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Não comparecendo 

à audiência designada, ou comparecendo e recusando-se a depor, a parte 

intimada para o fim de prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de 

confissão, presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 

385, § 1º do CPC). 2. As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 362 e §§ do CPC). 3. As partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Cáceres-MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

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

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000045-88.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE SOARES DA SILVA LICA (AUTOR(A))

SIMAO LICA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES OAB - MT23156/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOAQUIM ANDRE DA GUIA (ESPÓLIO)

ESPOLIO DE MARIA JOSÉ MENDES DA GUIA (ESPÓLIO)

LAURENTINO MENDES DA GUIA (INVENTARIANTE)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000045-88.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

MARIA JOSE SOARES DA SILVA LICA, SIMAO LICA ESPÓLIO: ESPOLIO 

DE JOAQUIM ANDRE DA GUIA, ESPOLIO DE MARIA JOSÉ MENDES DA 

GUIA INVENTARIANTE: LAURENTINO MENDES DA GUIA Vistos etc. 

Aguarde-se o decurso do prazo quanto a providência determinada no 

despacho anterior, uma vez que a última manifestação protocolada pela 

parte autora não possui correlação com a determinação de emenda já 

proferida. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 22 de 

Janeiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000146-28.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MACIEL PESSOA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000146-28.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: VANDERLEI MACIEL PESSOA REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Defiro a gratuidade da justiça Sem prejuízo de posterior análise das 

condições da ação e pressupostos processuais, e ainda considerando os 

termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a 

realização de audiências concentradas, recebo a inicial e determino o seu 

processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. 

do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS (art. 165/NCPC) para realização da audiência concentrada. 

Cite-se o réu com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a 

data da audiência, anotando no mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo 

deverá (preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de 

Advogado ou Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na 

tentativa de autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do 

protocolo da petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse 

na autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso 

não seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a 

fluir a partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado 

de citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 22 de janeiro 

de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000141-06.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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FELICIANA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMEIRE DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT0019226A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000141-06.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: FELICIANA DIAS DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LÍDER Defiro a gratuidade da justiça Sem prejuízo de posterior análise das 

condições da ação e pressupostos processuais, e ainda considerando os 

termos da Portaria nº 01/2016-CEJUSC de Cáceres que instituiu a 

realização de audiências concentradas, recebo a inicial e determino o seu 

processamento sob o pálio da Justiça Gratuita (Lei 1.060/50 e art. 98 e ss. 

do CPC). Remeta estes autos ao CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS (art. 165/NCPC) para realização da audiência concentrada. 

Cite-se o réu com antecedência mínima de 20 (vinte) dias em relação a 

data da audiência, anotando no mandado (art. 250 NCPC) que o mesmo 

deverá (preferencialmente) comparecer ao ato acompanhado de 

Advogado ou Defensor Público. Caso o réu manifeste não ter interesse na 

tentativa de autocomposição, seu prazo para a defesa fluirá a partir do 

protocolo da petição que se manifestar nos mesmos termos (desinteresse 

na autocomposição), conforme redação do art.334, §5° do NCPC. Caso 

não seja obtida a autocomposição, o prazo para a resposta começará a 

fluir a partir da data da audiência (art. 335, NCPC). Anote-se no mandado 

de citação as advertências do art. 344 do NCPC. Ficam as partes também 

advertidas de que a ausência injustificada na audiência de tentativa de 

conciliação importará em ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a 

multa que fica desde fixada 2% sobre valor da causa (art. 334, §8° do 

NCPC). Saliento que a intimação do autor ocorrerá mediante comunicação 

eletrônica ao Advogado (art. 334, §3°, NCPC). Cáceres/MT., 22 de janeiro 

de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000140-21.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEY SANTOS DA MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000140-21.2020.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: CLAUDINEY SANTOS DA 

MOTA Cumpra-se a finalidade inserida na missiva, inclusive a penhora e 

avaliação de bens acaso o executado não providencie o pagamento no 

tríduo legal. Retorne concluso caso haja requerimentos. Esgotadas todas 

as providências que formam o objeto da missiva encaminhem-se a íntegra 

do processado digitalmente à origem. Após, arquive-se. Cáceres/MT., 22 

de Janeiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000155-87.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

C. GALINHA & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA OAB - MT0016646A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALEXANDRE FONSECA (REU)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000155-87.2020.8.11.0006. AUTOR(A): 

C. GALINHA & CIA LTDA - ME REU: JOAO ALEXANDRE FONSECA Vistos, 

etc... Nos termos do art. 2º, §4º do Provimento nº 22/2016-CGJ, intime a 

parte Autora para providenciar o pagamento do taxa distribuição e das 

custas, no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo efetuado o pagamento, fica a 

desde já analisada a inicial nos seguintes termos: A pretensão visa ao 

cumprimento de obrigação adequada ao procedimento, qual seja, o 

pagamento de quantia em dinheiro, (art. 700, inciso I), havendo 

probabilidade do direito do Autor, tendo em vista a prova escrita sem 

eficácia de título executivo, de modo que a monitória é pertinente. Deste 

modo, promova-se a expedição do mandado de citação para pagamento 

da obrigação, acrescida de honorários advocatícios no valor de 5% do 

valor da causa (art. 701, CPC), no prazo de quinze dias, nos termos do 

pedido inicial, constando-se que neste mesmo prazo poderá o requerido 

oferecer embargos (art. 702, CPC). Conste-se ainda que se cumprido o 

mandado, ou seja, havendo o pagamento, ficará ele, o requerido, isento do 

pagamento de custas processuais (art. 701,§1º, CPC) e que, não 

cumprindo a obrigação ou não oferecendo embargos, "constituir-se-á, de 

pleno direito, o título executivo judicial" (art. 702, §8º). Cite-se. Intime-se. 

Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000095-17.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON DA SILVA CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA COSTA BARROS OAB - MT25368/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE RAMIRES VIANA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO ALEXANDRE 

RICCIELLI SOBRINHO PROCESSO n. 1000095-17.2020.8.11.0006 Valor da 

causa: R$ 30.427,41 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: 

EDSON DA SILVA CARVALHO Endereço: Rua Marechal Deodoro, 143, 

Centro, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: Nome: SIMONE 

RAMIRES VIANA Endereço: Avenida Mato Grosso, 2693, Jardim Tropical, 

PONTES E LACERDA - MT - CEP: Senhor(a): EDSON DA SILVA 

CARVALHO O presente feito, referente ao processo acima identificado, 

tem por finalidade A INTIMAÇÃO do Polo Passivo, na pessoa de seu 

advogado, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, conforme 

despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento. DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Tipo: Conciliação Sala: Sala 01 Data: 23/04/2020 Hora: 16:30 DESPACHO: 

"Cite-se e intime-se o(a) Requerido(a) para comparecer à audiência de 

tentativa de conciliação/mediação, preferencialmente acompanhados de 

Advogado(a) ou Defensor Público, a ser agendada e realizada pelo 

CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS desta comarca. O 

não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa 

somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa por 

ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do NCPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334)." ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 
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partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Cáceres-MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Auxiliar 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006746-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

ADEMIR RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU DE PAULA WALTER (ESPÓLIO)

Outros Interessados:

JORGE JUNIOR LOPES (CONFINANTES)

MARILENA DOS SANTOS (CONFINANTES)

ERNESTO PARA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006746-02.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

ZILMA RODRIGUES DA SILVA, ADEMIR RODRIGUES DA SILVA ESPÓLIO: 

ELIZEU DE PAULA WALTER Vistos, etc... Defiro o pedido de id. 27611367 . 

Inclua a Agropecuária Progresso Ltda no pólo passivo. Citem-se e 

intimem-se os Requeridos por carta com aviso de recebimento a fim de 

que compareçam à audiência de tentativa de conciliação/mediação, 

preferencialmente acompanhados de Advogado(a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE RESOLUÇÃO DE 

CONFLITOS desta comarca. Nos termos do artigo 334 do CPC, a audiência 

deverá ser agendada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerida à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso. A multa 

somente não terá incidência na hipótese de manifestação expressa por 

ambas as partes de seu desinteresse na autocomposição, devendo o 

Autor, para tanto, indicar na petição inicial, e a parte Requerida deverá 

fazê-lo, por petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, 

contados da data da audiência. Havendo litisconsórcio, o desinteresse na 

realização da audiência deve ser manifestado por todos. Advirta a parte 

Requerida de que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial será a partir: I - da audiência de conciliação ou de 

mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não 

houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, com 10 

(dez) dias de antecedência (§ 5º do art. 334).; Anote-se no ato de citação 

as advertências do art. 344 do CPC. A intimação da parte Autora será 

efetivada na pessoa do Procurador (§ 3º do art. 334). Proceda a ainda 

escrivania: - tão somente a citação pessoal dos Confinantes, 

consignando-se as advertências legais (artigos art. 246, § 3º do CPC e 

344, ambos do CPC); - por edital, a intimação de terceiros interessados, 

para a ciência dos termos do pedido inicial, que poderão se manifestar em 

15 (quinze) dias, este nos termos do 259, inciso I e III do CPC c/c art. 

216-A, § 4º da Lei de Registros Públicos, este com aplicação analógica; - 

a intimação da União, Estado, e ao Município, pelo correio com aviso de 

recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre o 

pedido, com aplicação analógica do art. 216-A da Lei 6.015/73. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2020. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006842-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO FARIA MALHEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006842-51.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CAMILO FARIA MALHEIROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc... Considerando o provimento parcial do 

recurso de apelação (id. 27780439), intime-se a parte para requerer o que 

entender pertinente em 15 dias, bem como, no mesmo prazo, manifeste 

quanto ao pagamento realizado pela requerida (id. 27780432). Após o 

decurso do prazo, novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2019. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006842-51.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO FARIA MALHEIROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1006842-51.2018.8.11.0006. AUTOR(A): 

CAMILO FARIA MALHEIROS REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos, etc... Considerando o provimento parcial do 

recurso de apelação (id. 27780439), intime-se a parte para requerer o que 

entender pertinente em 15 dias, bem como, no mesmo prazo, manifeste 

quanto ao pagamento realizado pela requerida (id. 27780432). Após o 

decurso do prazo, novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2019. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005929-06.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR TEIXEIRA (EXEQUENTE)

EVANIA PEREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)
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LUCIANA LUPERINI PINHEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GEOVANI MENDONCA DE FREITAS OAB - MT11473-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005929-06.2017.8.11.0006. 

EXEQUENTE: NILTON CESAR TEIXEIRA, EVANIA PEREIRA DE SOUZA 

EXECUTADO: JONAS PINHEIRO DE OLIVEIRA, LUCIANA LUPERINI 

PINHEIRO Vistos etc. Cumpra-se o despacho anterior (id. 23158705 - Pág. 

1), efetuando nova distribuição do mandado de avaliação para 

cumprimento. Esclareça ao oficial de justiça que receber o mandado para 

cumprimento, que o recebimento do valor para o desempenho de sua 

atividade será liberado por meio de alvará, conforme já anotado no 

despacho anterior. Portanto, deverá o oficial apresentar seus dados 

bancários para o levantamento completo do valor alusivo à diligência. De 

qualquer modo, intime-se o oficial de justiça EDSON DRAZDAUSKAS DA 

SILVA para que em 05 dias exponha as razões pelas quais se negou a 

receber o mandado para cumprimento (id. 26225153 - Pág. 1). Cumpra-se. 

Cáceres/MT., 22 de Janeiro de 2.020 Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003495-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELZITO SEBASTIAO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1003495-10.2018.8.11.0006. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO S/A REQUERIDO: JOELZITO SEBASTIAO 

DA SILVA Vistos, etc... Este Juízo já promoveu a pesquisa de endereço 

do requerido (id. 20922327) onde foi realizada a última diligência onde o 

réu não foi encontrado para citação (id. 24701555). Assim, intime-se a 

parte autora para que forneça novo endereço para tentativa de 

localização e citação do requerido e/ou requeira o que entender pertinente 

para tanto. Para tanto, anoto o prazo de 10 dias. Após o decurso do 

prazo, novamente conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 22 de 

janeiro de 2019. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-47 SEQÜESTRO

Processo Número: 1005114-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIPIO ALVES GOMES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES OAB - MT0013634A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1005114-09.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA REQUERIDO: ALIPIO ALVES 

GOMES Vistos, etc... Em consulta à conta judicial vinculada ao feito 

encontrei R$ 5.099,34 reais depositados, proveniente do desconto 

promovido no benefício do INSS recebido pelo devedor. Segue anexo 

alvará para levantamento dos valores já penhorados na conta indicada no 

id. 22271532. Intime-se o Credor para que apresente o demonstrativo 

atualizado do débito com a dedução dos valores recebidos, bem como 

para que informe o interesse em outras diligências para satisfação do seu 

crédito no prazo de 15 dias. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 22 de 

janeiro de 2019. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004778-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE GOMES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR KEHDI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1004778-05.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

CLEIDE GOMES LIMA REU: SAMIR KEHDI Diante do resultado da prova 

pericial, esclareçam as partes se insistem na produção de prova oral 

(oitiva de testemunhas) já deferida nos autos. Para tanto, anoto o prazo de 

15 (quinze) dias. Decorrido o prazo, retorne concluso. Cáceres/MT., 22 de 

Janeiro de 2.020. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1027594-02.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO VANINI GARCIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (REU)

CASF-CAIXA DE ASSIST DOS FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERICA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO DE ARAUJO OAB - PA014488 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1027594-02.2019.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIEGO VANINI GARCIA REU: CASF-CAIXA DE ASSIST DOS 

FUNCIONARIOS DO BANCO AMAZONIA, UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, UNIMED CUIABA COOPERATIVA 

DE TRABALHO MEDICO Vistos, etc... Nos termos do art. 334, §4º, do CPC, 

a tentativa de conciliação somente não ocorrerá quando ambas as partes 

manifestarem expressamente o desinteresse na composição amigável. 

Assim, atento ao que dispõe a redação do dispositivo supracitado, e 

havendo pedido isolado da requerida Caixa de Assistência dos 

Funcionários do Banco da Amazônia para que seja cancelado o ato (id. 

27395406), mantenho a audiência para tentativa de conciliação designada. 

Intime-se a parte autora através da Defensoria Pública para que se 

manifeste acerca do cumprimento da liminar, bem como quanto a petição 

de id. 27394190, no prazo de 15 dias. No mais, aguarde-se a realização 

da audiência de conciliação agendada para o dia 20 de fevereiro de 2020, 

as 08h00min e prazo para defesa das demais requeridas. Findado o prazo 

para defesa e não tendo sido alcançada a composição amigável em 

audiência, nos termos dos arts. 350 e 351, intime-se a parte autora para 

que se manifeste acerca das contestações e documentos apresentados 

pelas rés, no prazo de 15 dias. Após, novamente conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 22 de janeiro de 2019. Ricardo Alexandre Riccielli 

Sobrinho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001889-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ARRUDA SILVA (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1001889-10.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 13.738,51 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Endereço: 

AVENIDA DOUTOR AUGUSTO DE TOLEDO, 493/495, - ATÉ 589/590, 

SANTA PAULA, SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP: 09541-520 POLO 

PASSIVO: Nome: GABRIEL ARRUDA SILVA Endereço: R DR LEOPOLDO 

AMBROSIO FILHO, 352, SAO LUIZ, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, para, no prazo de 10 (dez)dias, requerer o que entender 

de direito, tendo em vista a certidão do oficial de justiça de ID-27851175. 

Cáceres-Mt , 22 de janeiro de 2020. Solange Bíscaro Marques (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça O

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184992 Nr: 5227-48.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: FH GRAMULHA E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio R A Jose Galharde ME , BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, DÉBORA CRISTINA MORESCHI - OAB:6800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 Manifestem as partes sobre o ofício de fls. 116 no prazo de 15 dias. 

Desde já manifeste a parte Autora quanto à possibilidade ou não da 

pessoa física e proprietário da Requerida poder sofrer os efeitos da 

responsabilidade patrimonial, no nesmo prazo.

Intime o Requerido Marcio, por edital, para efetuar o pagamento da dívida 

de fls. 118/119, no prazo de 15 dias, sob pena de incidência de multa e 

honorários, cada um no percentual de 10 %.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195486 Nr: 741-83.2016.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS PIONEIRA DO SUDOESTE DO MATO GROSSO-SICREDI 

SUDOESTE/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilherme Henrique Scheidt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a pesquisa do endereço, sendo:

CPF: 029.311.999-66

Nome Completo: GUILHERME HENRIQUE SCHEIDT

Nome da Mãe: MARIA TEREZINHA SCHEIDT

Data de Nascimento: 12/02/1980

Título de Eleitor: 0037732230949

Endereço: RUA RANGEL TORRES 448 SAO LUIZ

CEP: 78200-000

Municipio: CACERES

UF: MT

No site do Ter consta como eleitor não encontrado.

Realizada pesquisa, conforme segue em anexo, no Detran consta 

declaração de endereço: FELINTO MILLER, 244, Complemento, CIDADE DE 

NOBRES

Bairro AEROPORTO, CEP 78460000

Manifeste o Credor no prazo de 15 dias, inclusive se tem interesse na 

anotação nos registros do Serasa.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 9225 Nr: 559-93.1999.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS JOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 Defiro os pedidos de fls. 270.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 176456 Nr: 124-60.2015.811.0006

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁTIMA INÁCIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON HUTOSI KAWASAKI, FUNDAÇÃO DOS 

ECONOMICIARIOS FEDERAIS - FUNCEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE A. BARBOSA DO 

NASCIMENTO - OAB:23.635/O, CAMILA GONZAGA VANINI - 

OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES SANTOS - OAB:11.468 MT, RICHARD 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:23.636/O, VICTOR LUIZ MARTINS DE 

ALMEIDA - OAB:20984/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Inclua o Espólio de Nilme Silveira no pólo ativo da ação conforme solicitado 

às fls. 336.;

Especifiquem as partes as provas que efetivamente desejam produzir, 

justificando-as, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 145396 Nr: 3439-04.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALISUL ALIMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BEZERRA MORON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FELIPE LEMOS MACHADO - 

OAB:31.005

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG, RONALDO MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Ante o questionamento nos autos de embargos do bem penhorado, 

esclareça o Credor quanto o interesse na penhora de outros bens, no 

prazo de 15 dias.

Anoto que foi realizada pesquisa de bens no sistema da Anoreg, sendo 

constatado vínculo do CPF do Executado com as matrículas descritas em 

anexo.

Sem prejuízo, como o Executado supostamente alienou o veículo 

penhorado, e tendo descumprido com o dever do encargo de depositário, 

proceda a intimação do mesmo para que no prazo de 05 dias indique bens 

passíveis à penhora, sob pena de incidência de multa, no máximo previsto 

no CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 155246 Nr: 2746-83.2013.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ JOAQUIM PEREIRA TELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELDEN SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963, ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - OAB:4657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 A presente lide vem se arrastando há anos sem qualquer resultado 

pratico, notadamente pelo Requerido que há dez anos não cumpre com 

sua obrigação legal e processual em outorgar escritura definitiva. Mesmo 

que compelido nestes autos com sentença transitada em julgado, prefere 

ficar inerte.
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Percebe-se que as partes aparentemente preferem apenas manifestar 

nos autos e não demonstram esforços concretos para manter dialógo 

direto para resolução da pendência.

Frente a dificuldade demonstrada pelas partes, e não tendo elas 

conseguido, por si, finalizar a pendência, não resta senão a este juízo dar 

os comandos necessários para resolução.

Para tanto, nos termos do art. 139, inciso IV do Código de Processo Civil, 

designo o dia 18 de fevereiro de 2.020, às 09:00 horas para o 

comparecimento das partes no Cartório de Regisro de Imóveis para 

lavratura da escritura pública.

Cada parte deverá cumprir com suas obrigações, especialmente o 

Requerido em apresentar toda documentação necessária para possibilitar 

a transferência do domínio - imóvel livre e desembaraçado de ônus e 

restrições, apresentar toda documentação exigida em lei, etc ...

Sem prejuízo da apuração da incidência de multa arbitrada, em caso de 

novo descumprimento, notadamente do comparecimento no Cartório, 

incidirá multa que arbitro em de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais.

Intimem as partes. Concomitantemente e ainda para efeito de incidência da 

multa, ficam as partes intimadas na pessoa de seus Procuradores.

Manifeste o Devedor sobre os pedidos de fls. 205/206, especialmente o 

pleito de adjudicação, no prazo de cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 4455 Nr: 500-13.1996.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ EMANUEL MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR AUGUSTO LEITE - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA MARCIA CACERES DAN - 

OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Desde 2002 o processo esta paralisado aguardando a regularização da 

representação processual.

Para tanto, intime o Advogado do Executado para regularizar a 

representação processual, no prazo de 15 dias.

No mesmo prazo, manifeste o Credor quanto o interesse no 

prosseguimento do feito, e em caso positivo, deverá apresentar 

demonstrativo atualizado da dívida e todas as medidas que entender 

pertinentes.

Oficie ao Juízo da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Caceres (fls. 115 v) 

encaminhando cópia da petição inicial e nota promissória de fls. 09.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 38886 Nr: 4165-56.2004.811.0006

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEY WALMOR SCHRODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO LUIZ ANZOLIN, PATRICIA CAMARGO 

ANZOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, LINNET MENDES DANTAS - OAB:18.292/MT, RODRIGO 

NUSS - OAB:16509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - OAB:2935, 

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - OAB:3057

 Oficie ao SERASA conforme deliberado às fls. 512.

 Nos termos do art. 835, inciso IX do CPC, defiro o pedido de fl. 520.

Para tanto, fica deferida a penhora das quotas das empresas indicadas às 

fls. 456.

Lavre-se termo de penhora. Oficie comunicando à Junta Comercial para 

fins de averbação, assim como para que envie o contrato social e 

respectivas atualizações, no prazo de 15 dias.

Nos termos do art. 861 do CPC, intimem os Devedores para que no prazo 

de até 90 dias:

I - apresente balanço especial, na forma da lei;

 II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito 

de preferência legal ou contratual;

 III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à 

liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor 

apurado, em dinheiro.

Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de 

preferência e não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela 

sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente 

onerosa para a sociedade, será determinado o leilão judicial das quotas ou 

das ações.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184920 Nr: 5187-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA CRUZ & SILVEIRA CRUZ LTDA, 

IDALINA SILVEIRA CRUZ, ANITA DA SILVEIRA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NESTOR DA SILVA LARA 

JÚNIOR - OAB:23137/O

 Vistos e etc...

Restando incontroverso o pedido de impenhorabilidade, acolho o pedido de 

fls. 255/259 para desconstituir à penhora de fls. 251/253.

Intime-se a parte Devedora para que indique bens passíveis de penhora a 

fim de que sirvam de instrumento para a satisfação da dívida, sob pena de 

caracterização de atentado à dignidade da justiça, sujeito a multa de até 

20% sobre o montante da dívida (art. 774, incisos, II, III, IV, V, e parágrafo 

único do Código de Processo Civil).

Para a indicação de bens, anoto o prazo de quinze dias.

Decorrido o prazo, colha-se a manifestação do credor no mesmo prazo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 62971 Nr: 542-76.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSWALDO MOTA NORONHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 ... Nesse contexto, em que pese a vedação contida no art. 833, inciso IV, 

do CPC, visar o resguardo dos preventos, que é utilizado para sustento e 

manutenção pessoal dos trabalhadores e de suas famílias, o referido 

artigo deve ser interpretado levando-se em consideração as outras regras 

processuais civis, pois uma interpretação dogmática deste dispositivo 

legal poderia ser utilizada como justificativa para que devedores se 

esquivem de suas obrigações. Em razão disso, a jurisprudência tem 

entendido que a penhora de apenas uma porcentagem da verba de 

natureza alimentar não é capaz de ferir o espírito do artigo 833 do CPC, 

tampouco comprometer a subsistência do devedor ou de sua família, 

considerando a situação retratada no caso. ... Seguindo essa linha de 

raciocínio, não se pode extirpar por completo a constrição de valores 

provenientes de “salário”, tendo em vista que, como dito, a penhora de 

uma pequena parte dessa verba não induz qualquer malefício à dignidade 

da pessoa e preservará percentual capaz de dar guarida à dignidade do 

devedor de sua família. Deste modo, entendo cabível a penhora mensal de 

30% (trinta por cento) sobre o rendimento líquido do devedor Osvaldo 

Mota Noronha, a ser descontado mensalmente diretamente da sua folha de 

pagamento junto ao Departamento de Inativos e Pensionistas do Governo 

do Estado de Mato Grosso, que deverá promover o repasse dos valores 

descontados à conta vinculada a este juízo/processo, em tantos meses 

quantos necessários para satisfação da dívida. Anoto que como o 

Executado registra vários empréstimos e a decisão os levou em 

consideração para definição do percentual da penhora, a penhora deverá 

recair sobre o salário líquido, com exclusão dos descontos obrigatórios: 

imposto de renda, contribuição previdenciária e apenas os empréstimos 

descritos às fls. 267, ressaltando que na medida em que forem liquidados, 

o percentual de 30 % deverá ser redimensionado automaticamente, sem 

considerar qualquer novo empréstimo. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135560 Nr: 4659-71.2011.811.0006
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 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 

20116, TANIELLY PASTIK ALVES - OAB:22359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA DA SILVA 

PIMENTA - OAB:22030/0, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - 

OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - OAB:63.440, 

MONICA CAETANO DE LIMA FERREIRA - OAB:17836, VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17.513 MT

 Apresente o Autor comprovante de pagamento da guia de fls. 287, no 

prazo de 15 dias.

No mesmo prazo, manifeste a parte Devedora sobre o pedido de fls. 

294/295.

Após a manifestação das partes, retorne concluso para análise de todos 

os pontos pendentes de apreciação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 248049 Nr: 2653-13.2019.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDO LELIS DE AQUINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ BEZERRA MORON, ALISUL 

ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALVARES CAMPOS 

JUNIOR - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE CASTRO JUNIOR - 

OAB:17095/B, LUIZ FELIPE LEMOS MACHADO - OAB:31.005, RONALDO 

MARTINS FRAGA - OAB:13.513/MT

 Esclareça as partes quanto o interesse na produção de provas, no prazo 

de 15 dias.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164834 Nr: 1956-65.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMC, D, MAMC, C, D, C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM&AL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para, no prazo 

de 10 (dez) dias, tomarem conhecimento acerca do retorno dos autos da 

2ª Instância, bem como, para postularem o que entenderem de direito

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164834 Nr: 1956-65.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA MARQUES CALHAU, D.M.C., MARIA 

APARECIDA MARQUES CALHAU, C.M.C., D.M.C., C.M.C.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENDES MOREIRA & ASSUNÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - 

OAB:4825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR MARTINEZ - 

OAB:13.681 MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para, tomarem 

conhecimento acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como, no 

prazo de 10 (dez) dias, postularem o que entenderem de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 148497 Nr: 6994-29.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIL DOS SANTOS GARCIA, EMANUEL 

RONDON GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Segundo extrai dos autos foi acolhido o pedido de anulação da 

arrematação, e oportunizado indicar bens ficaram silentes.

Atento ao disposto no art. 6º c/c art. 139 do CPC, é de acolher o pedido de 

fls. 253.

Segue em anexo resultado da pesquisa.

Manifeste o Credor no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 244721 Nr: 190-98.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUEL RONDON GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, ARLY MONTEIRO 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056 MT

 ... No primeiro ponto não vislumbro qualquer omissão, obscuridade ou 

contradição do julgado. A sucumbência é decorrência natural do 

julgamento, e tendo sido sucumbente, o Código de Processo Civil 

preconiza a fixação dos honorários advocatícios. É o que extrai da 

redação do art. 85 do Código de Processo Civil. Mesmo que fosse 

considerado Devedor-Autor como causador direto e/ou omisso em apontar 

as nulidades quando intimado, não há como afastar o efeito da 

sucumbência com a procedência e reconhecimento das nulidades 

processuais. Por não vislumbrar nesse tópico qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, afasto os embargos. A segunda pretensão 

de formular pedido contraposto também não deve ser acolhido. Primeiro 

ausente qualquer fundamento a respaldar embargos declaratórios. 

Segundo, tal pleito deveria ter sido formulado na defesa, sendo vedado 

nesta fase qualquer rediscussão sobre ponto que a parte deixou de 

formular no momento oportuno. Assim, rejeito os embargos também nesse 

ponto. Já nos embargos declaratórios formulado pelo Banco Bradesco S/A 

pretende, em última análise, rediscutir o mérito da sentença, o que é 

vedado nessa fase processual. Durante a fundamentação foi reconhecida 

a pertinência da ação para o fim de analisar sobre a regularidade ou não 

da penhora e arrematação. Mesmo que o Autor, de fato, tenha ficado 

silente nos pontos abordados, não afasta a possibilidade de ser declarada 

a nulidade de atos processuais praticados e que não se revestiram das 

formalidades exigidas em lei. Destaco que o pedido de invalidação da 

arrematação não deve ser formulado exclusivamente na ação executiva, 

permitindo o art. 903, § 4º o ajuizamento da ação autônoma para tal fim. Em 

síntese, com nos embargos tem por espoco exclusivo rediscutir ponto já 

abordado no julgado, e não tendo sido apontado propriamente omissão, 

obscuridade ou omissão, rejeito também os embargos apresentados às 

fls. 217/218. Ante o exposto, REJEITO AMBOS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos nos autos.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007299-49.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE MOREIRA RICARDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 3ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO 

ALEXANDRE R ICCI E L L I  S O B R I N H O  P R O C E S S O  n . 

1007299-49.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 13.500,00 ESPÉCIE: 

[Acidente de Trânsito]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: 
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SILVANE MOREIRA RICARDO Endereço: RUA SAO BENEDITO, 385, 

JARDIM PARAISO, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 POLO PASSIVO: 

Nome: SEGURADORA LÍDER Endereço: EDIFÍCIO CITIBANK, RUA DA 

ASSEMBLÉIA 100, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20011-904 POLO 

ATIVO: SILVANE MOREIRA RICARDO Impulsiono os autos para intimar as 

partes integrantes da lide, na pessoa de seus Advogados, para que 

compareçam com seus clientes e testemunhas a Audiência Concentrada 

designada para o dia 03 de Abril de 2020 às 08h00min, que será realizada 

no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos - CEJUSC de Cáceres/MT. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: "AGENDO a sessão de conciliação/audiência 

concentrada para o dia 03/04/2020 (SEXTA-FEIRA), na qual a presença 

das partes é indispensável, ressaltando que o atendimento será realizado 

a partir das 8horas. Na data aprazada haverá perito nomeado por este 

Cejusc para realização da perícia, cujos honorários serão suportados pela 

Seguradora Líder, sendo facultado às partes trazer ao ato assistente 

técnico às suas expensas." ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Cáceres-MT, 22 de janeiro de 2020. 

Atenciosamente, (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005546-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. P. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIANE APARECIDA MORAES PASSOS OAB - 027.682.071-10 

(REPRESENTANTE)

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Processo: 1005546-57.2019.8.11.0006. AUTOR(A): 

J. F. P. S. REPRESENTANTE: TASSIANE APARECIDA MORAES PASSOS 

REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Homologo o acordo noticiado no id. Num. 

27866956 para que produza seus jurídicos efeitos. Julgo extinto estes 

autos nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b" do CPC. Sem custas. 

Intimem-se. Após, arquive-se. Caceres, 22 de janeiro de 2020. Ricardo 

Alexandre R Sobrinho Juiz(a) de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155546 Nr: 3084-57.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACEMA DA SILVA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Requerente, via 

DJE/MT, para que, no prazo de 05 dias, se manifeste acerca dos cálculos 

da contadora judicial de fls. 529.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72246 Nr: 9661-61.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERUSA GABRIELA FONTES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARCIA BARBOSA 

CUNHA - OAB:13069/MT, CAIRO BRUNO DUARTE E CASTRO - 

OAB:11845, CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - 

OAB:6.606/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando que, conforme carimbo de recebimento às fls. 559-V, o 

executado foi intimado para efetuar o pagamento da requisição de fls. 559, 

contudo, deixou transcorrer o prazo para seu cumprimento. Dessa forma, 

amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO a Exequente a fim de que se manifeste se deseja ou não 

renunciar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135946 Nr: 5094-45.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER FERREIRA GONÇALVES-ME 

(CENTRO OESTE TUR), JOACI FERREIRA GONÇALVES NETO, MARIA 

APARECIDA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL
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135946 §!.\O¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5094-45.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): VAGNER FERREIRA GONÇALVES-ME (CENTRO 

OESTE TUR) e JOACI FERREIRA GONÇALVES NETO e MARIA APARECIDA 

GONÇALVES

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): VAGNER FERREIRA GONÇALVES-ME 

(CENTRO OESTE TUR), CNPJ: 02507099/000148

EXECUTADOS(AS): JOACI FERREIRA GONÇALVES NETO, CPF: 

88987949168, RG: 1313194-0 SSP MT FILIAÇÃO: JOSÉ FERREIRA 

GONÇALVES E MARIA APARECIDA GONÇALVES, DATA DE 

NASCIMENTO: 03/06/1980, BRASILEIRO(A), NATURAL DE GUAÍRA-PR, 

SOLTEIRO(A), ESTUDANTE

EXECUTADOS(AS): MARIA APARECIDA GONÇALVES, CPF: 46045163168

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 7300,00

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 2011193, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 21 de janeiro de 2020.

Ana Veronica Bisinoto Rojas

Gestor(a) Judiciário(a)

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

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78216900

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67966 Nr: 5439-50.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA SANTOS & GRAÇAS LTDA - EPP, 

MAURO DE OLIVEIRA SANTOS, SALVADOR DAS GRAÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

67966 §!'pc¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5439-50.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): OLIVEIRA SANTOS & GRAÇAS LTDA - EPP e MAURO 

DE OLIVEIRA SANTOS e SALVADOR DAS GRAÇAS

CITANDO(A, S): Executados(as): MAURO DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 

000.284.691-86, atualmente em lugar incerto e não sabido

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/07/2007

VALOR DO DÉBITO: R$ 255.321,20

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

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

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

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

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

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

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

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela 

Fazenda Pública acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 000762/07-A, que pretende a 

satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 21 de janeiro de 2020.

Ana Veronica Bisinoto Rojas

Gestor(a) Judiciário(a)

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

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78216900

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90319 Nr: 5523-80.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T C SOUZA, TEREZINHA DE CARVALHO 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

90319 §!*$4¨

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 5523-80.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(S): T C SOUZA e TEREZINHA DE CARVALHO SOUZA

INTIMANDO(S): Executados(as): T C Souza, CNPJ: 00950725000140 E 

Executados(as): Terezinha de Carvalho Souza, CPF: 24163902104, RG: 

0.217.968-7 SSP MT, comerciante

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/07/2009

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.964,70

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

atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foi(foram) 

PENHORADO(S) o(s) bem(bens) descrito(s) e caracterizado(s) a seguir e 

de que, portanto, terá(terão) o prazo de trinta (30) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, para opor(oporem) embargos.

BEM(BENS) PENHORADO(S): penhora de valores, realizada nos autos, via 

BACENJUD (FLS. 162), no importe de R$ 933,64

 Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, Técnica Judiciária, 

digitei.

 Cáceres - MT, 21 de janeiro de 2020.

Ana Veronica Bisinoto Rojas

Gestor(a) Judiciário(a)

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 241749 Nr: 9036-41.2018.811.0006

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVAIR DALLA COSTA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 

MATO GROSSO - PGE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto e por tudo o que mais consta, DECIDO:a) RECEBER A INICIAL, 

ante o preenchimento dos requisitos legais;b) INDEFERIR O PEDIDO DE 

URGÊNCIA, tendo em vista as razões acima expostas;c) Auarde-se o 

julgamento do Conflito de Competência n°. 1016583-02.2019.8.11.0000;d) 

Após, conclusos;e) Cumpra-se. Isto posto e por tudo o que mais consta, 

DECIDO:a) RECEBER A INICIAL, ante o preenchimento dos requisitos 

legais;b) INDEFERIR O PEDIDO DE URGÊNCIA, tendo em vista as razões 

acima expostas;c) Auarde-se o julgamento do Conflito de Competência n°. 

1016583-02.2019.8.11.0000;d) Após, conclusos;e) Cumpra-se.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85948 Nr: 1505-16.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL V.L. DE VEÍCULOS E PEÇAS 

LTDA, EDIMÉIA MARIA DE REZENDE COSTA, PAULO DONIZETE DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LUDMILA FREITAS 

ORTEGA, para devolução dos autos nº 1505-16.2009.811.0006, Protocolo 

85948, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96121 Nr: 1188-81.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. MALHEIROS - ME, MARIA JOSÉ 

MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1188-81.2010.811.0006, Protocolo 96121, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99631 Nr: 4719-78.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO FLAMBOYANT LTDA-ME, 

BENEDITA SOARES DOS REIS, ANSELMO FRAGA DA SILVA, IVAILDA 

SANTOS SILVA, FRANCISCO CHAGAS DA COSTA, MARIA SONIA 

FERNANDES MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4719-78.2010.811.0006, Protocolo 99631, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95583 Nr: 650-03.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.GUIMARÃES PIOVEZAN, JUSCELIA 

GUIMARÃES PIOVEZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

650-03.2010.811.0006, Protocolo 95583, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151644 Nr: 10485-44.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MARIA DA SILVA DISTRIBUIDORA, JOSE 

MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO VITOR MARTINS 

CUNHA - OAB:14008/MT, EMERSON PINHEIRO LEITE - OAB:19744, 

WANDERLEY LOPES CONCEIÇÃO - OAB:14.000

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10485-44.2012.811.0006, Protocolo 151644, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 174706 Nr: 9746-03.2014.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H.B. FREIRE BARBOSA, HELOÍSA BRANT 

FREIRE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9746-03.2014.811.0006, Protocolo 174706, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 98645 Nr: 3729-87.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. CAMPOS CARVALHO & CIA LTDA, 

MARIA ALVARES CAMPOS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3729-87.2010.811.0006, Protocolo 98645, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151588 Nr: 10429-11.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMELC SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, 

EROTILDES CONCEIÇÃO DA SILVA LICA, JULIANE APARECIDA DA SILVA 

LICA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10429-11.2012.811.0006, Protocolo 151588, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177714 Nr: 855-56.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ELISELMA VIANA PINTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

855-56.2015.811.0006, Protocolo 177714, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148859 Nr: 7417-86.2012.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

7417-86.2012.811.0006, Protocolo 148859, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156678 Nr: 4342-05.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-B MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4342-05.2013.811.0006, Protocolo 156678, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55766 Nr: 2825-09.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO AND BIKE COM E REP. LTDA, ARCINO 

FRANCISCO FERREIRA, DEVANIR DA SILVA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ DA COSTA - 

OAB:8734/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2825-09.2006.811.0006, Protocolo 55766, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57041 Nr: 3499-84.2006.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEISP COM. EXP. E IMP. S. PAULO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Natália Maria Pereira dos 

Santos - OAB:, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5433

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

3499-84.2006.811.0006, Protocolo 57041, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62497 Nr: 37-85.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS SOUZA & CARVALHO LIMA LTDA, 

CLEONES BARROS SOUSA, MARIA VALDENISE DE CARVALHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

37-85.2007.811.0006, Protocolo 62497, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94866 Nr: 9897-42.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME, 

JULIANA CLAUDIA DE SOUZA, FABIANO CARVALHO DE MEDEIROS, 

ERNESTO PEREIRA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9897-42.2009.811.0006, Protocolo 94866, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97208 Nr: 2275-72.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASTILHO & FERNANDES LTDA, GILTON 

NATALY SILVA DE CASTILHO, LONILDO FERNANDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA 

- OAB:19198/O, MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - OAB:22761

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2275-72.2010.811.0006, Protocolo 97208, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86646 Nr: 2124-43.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.A. MESQUITA DOS SANTOS E CIA LTDA, 

TAMIRES POMPERMAYER OLIVEIRA, JOÃO MESQUITA DOS SANTOS, 

LUIZA ARAÚJO MESQUITA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2124-43.2009.811.0006, Protocolo 86646, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4192 Nr: 142-53.1993.811.0006
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDES & CIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE PINTO PEREIRA DE 

SIQUEIRA - OAB:20116/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

142-53.1993.811.0006, Protocolo 4192, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221674 Nr: 8272-89.2017.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES JAÓ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8272-89.2017.811.0006, Protocolo 221674, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151578 Nr: 10417-94.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINA LEAL SILVA RIBEIRO, CELINA LEAL 

SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10417-94.2012.811.0006, Protocolo 151578, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67005 Nr: 4463-43.2007.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, 

CLAUS WILHELMS, EVANILDO LOUREIRO DE OLIVEIRA, LUIZ HELMUTE 

WILHELMS, PETER WILHELMS, JOEL SOARES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E 

LIMA - OAB:2394 MT, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA JORGE DA CUNHA 

VIANA DANTAS - OAB:8.014 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4463-43.2007.811.0006, Protocolo 67005, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12841 Nr: 2306-44.2000.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARINO DE MATOS ACOUGUE, JARINO DE 

MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2306-44.2000.811.0006, Protocolo 12841, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90451 Nr: 5651-03.2009.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A SILVA PERFUMES - ME, SIMONE 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

5651-03.2009.811.0006, Protocolo 90451, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6577 Nr: 873-10.1997.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA AUXILIADORA DE 

AZEVEDO COUTINHO - OAB:6920, Murat Dogan - OAB:6917/MT, 

Vanessa Mendes de Moraes - OAB:6920-MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

873-10.1997.811.0006, Protocolo 6577, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150899 Nr: 9702-52.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDA BRITO LEÃO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CORBERLINO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

9702-52.2012.811.0006, Protocolo 150899, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95540 Nr: 607-66.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. G. M. RAYMUNDI ME, ANILCE GORETE 

MENDES RAYMUNDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

607-66.2010.811.0006, Protocolo 95540, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151634 Nr: 10475-97.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COCAR VEÍCULOS LTDA, MILTON APARECIDO 

SGOBI, FRANCISCO ANTONIO MEIRELES JUNQUEIRA, LUIZ ALBERTO DA 

SILVA ZATTAR, VERA HIROKO OKAZAKI VIEIRA, ALEXANDRE VIEIRA, 

LUÍZ PAULO MEIRELLES JUNQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ANGELICA DE 

MORAES NAVARRO - OAB:6.606/MT, JAIR DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:4823-B, Yago Gattass Crepaldi - OAB:21108

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10475-97.2012.811.0006, Protocolo 151634, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151224 Nr: 10053-25.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SILVANI ZAGO MELO-ME, MARIA 

SILVANA ZAGO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10053-25.2012.811.0006, Protocolo 151224, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145961 Nr: 4086-96.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DO SOCORRO LEITE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO - MT SÁUDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:OAB/MT 7.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BERGAMO - 

OAB:10497-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4086-96.2012.811.0006, Protocolo 145961, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30210 Nr: 309-84.2004.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROCIATI & CROCIATI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

309-84.2004.811.0006, Protocolo 30210, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96293 Nr: 1357-68.2010.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZA ARAÚJO MESQUITA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - 

OAB:8784/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1357-68.2010.811.0006, Protocolo 96293, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151558 Nr: 10397-06.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. GOMES & CIA LTDA, AUGUSTO ALVES 

GOMES, ALIPIO ALVES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEISON BATISTA DE ALMEIDA 

- OAB:RO 5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10397-06.2012.811.0006, Protocolo 151558, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103168 Nr: 8266-29.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, DAYSE 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, 

JOSÉ PEREIRA DE SOUSA, RENATO FERNANDES SOARES, ODETE MARIA 

FERNANDES SOUZA, DIERLY BALTAZAR FERNANDES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA PAIVA 

SOARES - OAB:205.733/SP, MAURO RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO 

FERNANDO DE OLVEIRA - OAB:OAB/MT 12101-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8266-29.2010.811.0006, Protocolo 103168, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97377 Nr: 2445-44.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS E 

VASSOURAS LUXOLAR LTDA, MERCES MARIA POLIZER LIMA, NELSON 

FERREIRA LIMA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2445-44.2010.811.0006, Protocolo 97377, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12839 Nr: 2304-74.2000.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA HELENA BARBOSA MAIA, 

FRANCISCA HELENA BARBOSA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16.646 MT
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

2304-74.2000.811.0006, Protocolo 12839, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162269 Nr: 10057-28.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA PACHECO QUIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA PACHECO QUIDA - 

OAB:10.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10057-28.2013.811.0006, Protocolo 162269, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41963 Nr: 613-49.2005.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: ROSANA DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALEXANDRE G. DO 

AMARAL - OAB:6661/MS, LUIZ DO AMARAL - OAB:2859

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

613-49.2005.811.0006, Protocolo 41963, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151507 Nr: 10345-10.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A DANTAS DE SOUZA, AGAMENILSON 

DANTAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10345-10.2012.811.0006, Protocolo 151507, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25389 Nr: 1489-72.2003.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE SAUDE SANTA LÚCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA PINTO DE ARRUDA - 

OAB:5635, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - OAB:6.514 MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1489-72.2003.811.0006, Protocolo 25389, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178474 Nr: 1316-28.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABUTAKKA DE MORAES & CARVALHO LTDA 

- ME, DANIEL ABUTAKKA DE MORAES, ANTONIA CONCEIÇÃO DE 

CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1316-28.2015.811.0006, Protocolo 178474, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151601 Nr: 10442-10.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E. ALVES DA SILVA ME, J E ALVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

10442-10.2012.811.0006, Protocolo 151601, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157088 Nr: 4842-71.2013.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, DAMIEN REYES PUERTAS - OAB:27.384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

4842-71.2013.811.0006, Protocolo 157088, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103516 Nr: 8615-32.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

8615-32.2010.811.0006, Protocolo 103516, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152429 Nr: 11421-69.2012.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIBERTO LUIZ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

11421-69.2012.811.0006, Protocolo 152429, no prazo de 48 (quarenta e 
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oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 234244 Nr: 3994-11.2018.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNEIO BRAZ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE HELENA SVERSUTH - 

OAB:7807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SOLANGE HELENA 

SVERSUTH, para devolução dos autos nº 3994-11.2018.811.0006, 

Protocolo 234244, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65839 Nr: 3279-52.2007.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FLAUZINHO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, PROCURADOR 

GERAL DO MUNICIPIO DE CACERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES - 

OAB:7267, HAMILTON LOBO MENDES FILHO - OAB:10.791 MT, 

MARICLEI EDUARDO CINTRA BARRETO - OAB:10.139-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARICLEI EDUARDO 

CINTRA BARRETO, para devolução dos autos nº 3279-52.2007.811.0006, 

Protocolo 65839, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000153-20.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARIA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000153-20.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:BRUNA MARIA 

LUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAGNER LEITE DA COSTA PINTO 

POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-42.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR GOMES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000158-42.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ALDAIR GOMES 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANTONIO CARLOS 

CARVALHO FARIA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 06/03/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, 

S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011207-68.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINES PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S 

(ADVOGADO(A))

 

requerente em 5 dias manifestar acerca das petições retro juntadas bem 

como requerer o que entender pertinente sob pena de remessa dos autos 

ao arquivo

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006000-08.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROMULO RODRIGUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

SARA VITÓRIA DE MATOS (REQUERENTE)

SEBASTIAO DO CARMO DE ARAUJO (REQUERENTE)

ANTONIELE DA CONCEICAO MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAMIEN REYES PUERTAS OAB - SP0216022A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - EPP (REQUERIDO)

G J DE CARVALHO ROCHA TRANSPORTES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO DA SILVA BILIO OAB - GO21272 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006000-08.2017.8.11.0006. REQUERENTE: SEBASTIAO DO CARMO DE 

ARAUJO, ANTONIELE DA CONCEICAO MATOS, ROMULO RODRIGUES DE 

ARAUJO, SARA VITÓRIA DE MATOS REQUERIDO: TIM TRANSPORTES DE 

CARGAS EIRELI - EPP, G J DE CARVALHO ROCHA TRANSPORTES EIRELI 

- ME Vistos, etc. Houve a celebração de acordo entre as partes (id. 

26520252). HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo firmado entre as partes juntado nos autos, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único 

da Lei Federal n.º 9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, ante a gratuidade de justiça. Após, arquive-se observando 

as cautelas e anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo 

inadimplemento, poderão requerer o desarquivamento e postular a 

execução nos mesmos autos. Sentença publicada eletronicamente. 

Intimem-se. CÁCERES, 10 de dezembro de 2019. Hanae Yamamura de 

Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003273-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CERILA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))
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Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012683-10.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO PINTO DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO(A))

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL RODRIGO SATORU PIRES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DAN OAB - MT3565-O (ADVOGADO(A))

 

Intimar o Exequente para manifestar requerendo o que entender de direito, 

no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004297-71.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BLANDINA SOCORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, para que apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000099-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ALVES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, para que apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-12.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON FELIX DE MACEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PROCESSO n. 1000160-12.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOILSON FELIX 

DE MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO AMBROSIO 

CURVO FILHO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CACERES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012346-89.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DIAS DE CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001178-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DE MORAES NAVARRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001178-73.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: ANDERSON LUIZ DE MORAES 

NAVARRO EXECUTADO: MARCIO DA SILVA ALMEIDA Vistos, etc. Houve 

a celebração de acordo entre as partes (id. 22904697). HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as 

partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 

9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. 

Após, arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes 

as partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. CÁCERES, 10 de dezembro de 

2019. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001178-73.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON LUIZ DE MORAES NAVARRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE JASSEK DRUMOND OAB - MT0014315A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA ALMEIDA OAB - MT0016358A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001178-73.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: ANDERSON LUIZ DE MORAES 

NAVARRO EXECUTADO: MARCIO DA SILVA ALMEIDA Vistos, etc. Houve 

a celebração de acordo entre as partes (id. 22904697). HOMOLOGO, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as 

partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da Lei Federal n.º 

9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

sem condenação em honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça. 

Após, arquive-se observando as cautelas e anotações de estilo, cientes 
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as partes de que, havendo inadimplemento, poderão requerer o 

desarquivamento e postular a execução nos mesmos autos. Sentença 

publicada eletronicamente. Intimem-se. CÁCERES, 10 de dezembro de 

2019. Hanae Yamamura de Oliveira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-94.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON CEBALHO BARBOZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PROCESSO n. 1000161-94.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:VANDERSON 

CEBALHO BARBOZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

AMBROSIO CURVO FILHO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CACERES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 15:15 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000162-79.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ANSELMO AZEREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PROCESSO n. 1000162-79.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

ANSELMO AZEREDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

AMBROSIO CURVO FILHO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CACERES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 15:30 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011737-72.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DE MAGALHAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA OAB - MT0018744A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER DOMINGUES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014325A (ADVOGADO(A))

 

Intimo Exequente para atualizar o cálculo da execução e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000163-64.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PROCESSO n. 1000163-64.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:FRANCINEI DO 

ESPIRITO SANTO SOARES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

AMBROSIO CURVO FILHO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CACERES 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 15:45 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001223-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IVIANE CARVALHO PEREIRA CATELAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000164-49.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON RIBEIRO FELIX (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PROCESSO n. 1000164-49.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ALISON RIBEIRO 

FELIX ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO AMBROSIO CURVO 

FILHO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CACERES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006460-58.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ DE OLIVEIRA NERY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, nos termos do processo acima indicado, 

nos termos do artigo 42, § 2.º da Lei 9.099/95, apresente contrarrazões 

ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000035-44.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO MEDEIROS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 20/02/2020 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003142-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROBERTO CRUZ OAB - MT24328/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR NOS AUTOS SE HOUVE 

PAGAMENTO PELO ESTADO DO VALOR EXECUTADO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006686-29.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE DA SILVA OAB - MT21633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAUDEMED CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

TRC AGROFLORESTAL LTDA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 06/03/2020 

16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010316-76.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCOS AURELIO RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR MARTINEZ OAB - MT0013681A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANISIO BRAZ (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO(A))

 

MANIFESTE O EXEQUENTE EM 5 DIAS REQUERENDO O QUE ENTENDER 

PERTINENTE SOB PENA DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DA AÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005142-06.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO FONTES DE SALLES GRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO LADEIA SEGATTO OAB - MT0020324A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001763-57.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS CRUZ DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000165-34.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000165-34.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:NILTON CESAR 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 17:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005576-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANIA DAS GRACAS NASCIMENTO RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAYANE CAROLYNE GONCALVES BORGES OAB - MT24210/O 

(ADVOGADO(A))

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAR o Exequente para apresentar os dados bancários, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011977-27.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

VIRTUAL PRODUCOES DIGITAIS LTDA (EXECUTADO)

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILLIAN CEZAR NONATO DA COSTA OAB - MT0012985A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DESTRI TENORIO OAB - RJ150547 (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006457-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DA COSTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RAFAEL GARCIA OAB - MT17500/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006457-40.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA DA COSTA GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS RAFAEL GARCIA OAB - MT17500/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005329-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005329-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DE JESUS ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAR DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002395-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO APARECIDO MENDES MIRANDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR a parte Requerente para juntar ao autos, no prazo de 5 (cinco) 

dias, documento que comprove sua Insuficiência Financeira.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006789-07.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA REIS ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo o/a Executado/a, para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do montante atualizado, consoante cálculo apresentado 

pelo(a) Exequente, cientificando que caso não seja efetuado o pagamento 

no prazo legal, será acrescida a pena de multa de 10% (dez pontos 

percentuais). (CPC, art. 523).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-04.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA DE ARRUDA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000167-04.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:VALDINEIA DE 

ARRUDA MARTINS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 17:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-43.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO FELIPE GONCALVES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SCHUAWLE OLIVEIRA OAB - RO8248 (ADVOGADO(A))

RENAN AUGUSTO GONCALVES BATISTA OAB - RO8238 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FERREIRA LIMA FILHO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 20/02/2020 

14:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-86.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000168-86.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:GONCALO 

RODRIGUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 17:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/02/2020 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001862-27.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES OAB - MT0015818A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/02/2020 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/02/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-78.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RODRIGUES DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0014689A (ADVOGADO(A))

EVELY BOCARDI DE MIRANDA OAB - MT8088-O (ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/02/2020 

13:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005228-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/02/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005228-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/02/2020 

13:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENETE BUENA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/02/2020 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003385-74.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENETE BUENA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/02/2020 

14:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002868-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REIVANILDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/02/2020 

14:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-51.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000138-51.2020.8.11.0006. AUTOR: DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Segundo consta da 

inicial, o Requerente possuía cartão de crédito administrado pelo banco 

ora Requerido, cujo vencimento era previsto para todo dia 20 de cada 

mês. O Requerente sustenta que no mês de dezembro, em razão de estar 

em viagem na data de vencimento da fatura relativo ao citado cartão de 

crédito, a mesma não foi quitada na data correta; que ao retornar de 

viagem entrou em contato com o Requerido para solicitar uma fatura 

atualizada para pagamento, ocasião em que foi efetivada a incorporação 

do valor referente a fatura do mês de dezembro na fatura do mês de 

janeiro, totalizando o valor de R$ 1.838,62 (um mil oitocentos e trinta e oito 

reais e sessenta e dois centavos). Alega ainda o Requerente, que a fatura 

atualizada, com vencimento previsto para a data de 20 de janeiro de 2019 

foi quitada na data de 16 de janeiro de 2020. Afirma que ao buscar 

concessão de empréstimo pessoal, teve a solicitação negada em virtude 

da existência de negativação registrada em seu nome; que ao buscar 

informação acerca da negativação identificou que se tratava do débito 

relativo ao fatura do mês de dezembro/2019. Alegando ser a negativação 

indevida, o Requerente vem ao Juízo requerer concessão de tutela de 

urgência. É o breve relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em determinar ao 

Requerido que proceda ao cancelamento do Protesto do título n° 

52-09/2019 no valor de R$ 253, 49 (duzentos e cinquenta e três reais e 

quarenta e nove centavos) em nome da Reclamante Diva Rezende Pereira 

da Rosa Cunha, perante o Cartório de 2° Ofício Notarial e Registral da 

Comarca de Cáceres/MT. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. 

Dos autos, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

arguido, considerando que a Requerente junta aos autos o comprovante 

de pagamento do débito objeto de protesto. Evidencia-se ainda, o perigo 

de dano, posto que a Requerente necessita realizar financiamento e o 

protesto registrado em seu nome está impedindo a concretização do 

mesmo. Ademais, a declaração de inexistência do débito diz respeito ao 

mérito direto da ação, o que não impede que a tutela de urgência seja 

deferida de forma que não gere prejuízo caso o julgamento da ação seja 

improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR à Empresa ora Requerida que proceda da negativação 

registrada em nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, 

referente ao débito no valor de R$ 1.031,94 (um mil e trinta e um reais e 

novecentas e quatro centavos), contrato n. 002601005970000, no prazo 

de 03 (três) dias, a contar a partir da intimação da presente decisão. O 

não cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-51.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 06/03/2020 

13:00 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-63.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA REZENDE PEREIRA DA ROSA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNILEI DE CAMPOS SOARES - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000079-63.2020.8.11.0006. REQUERENTE: DIVA REZENDE PEREIRA DA 

ROSA CUNHA REQUERIDO: JUNILEI DE CAMPOS SOARES - ME Vistos, 

etc. Segundo consta da inicial, a Requerente teve seu nome protesto pelo 

Requerido, tendo como base débito já quitado a meses. A Requerente 

sustenta que está sendo impedido de contrair empréstimo em razão do 

referido protesto. É o breve relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em determinar ao 

Requerido que proceda ao cancelamento do Protesto do título n° 

52-09/2019 no valor de R$ 253, 49 (duzentos e cinquenta e três reais e 

quarenta e nove centavos) em nome da Reclamante Diva Rezende Pereira 

da Rosa Cunha, perante o Cartório de 2° Ofício Notarial e Registral da 

Comarca de Cáceres/MT. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. 

Dos autos, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

arguido, considerando que a Requerente junta aos autos o comprovante 

de pagamento do débito objeto de protesto. Evidencia-se ainda, o perigo 

de dano, posto que a Requerente necessita realizar financiamento e o 

protesto registrado em seu nome está impedindo a concretização do 

mesmo. Ademais, a declaração de inexistência do débito diz respeito ao 

mérito direto da ação, o que não impede que a tutela de urgência seja 

deferida de forma que não gere prejuízo caso o julgamento da ação seja 

improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 
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necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR à Empresa ora Requerida que proceda ao cancelamento do 

Protesto do título n° 52-09/2019 no valor de R$ 253, 49 (duzentos e 

cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos) em nome da 

Reclamante Diva Rezende Pereira da Rosa Cunha, perante o Cartório de 2° 

Ofício Notarial e Registral da Comarca de Cáceres/MT, no prazo de 03 

(três) dias, a contar a partir da intimação da presente decisão. O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de 

janeiro de 2020. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-63.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA REZENDE PEREIRA DA ROSA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNILEI DE CAMPOS SOARES - ME (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 03/03/2020 

16:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002913-44.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIEL MARIANO SAO BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 07/08/2017 Hora: 16:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1002913-44.2017.8.11.0006 REQUERENTE: MARCIEL MARIANO 

SAO BERNARDO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais 

com pedido de liminar proposta por Marciel Mariano São Bernardo em face 

de Clara S.A. Em síntese, a parte Requerente alega que foi surpreendida 

com a informação de que seu nome estava com restrição junto aos órgãos 

de proteção ao crédito. Aduz ainda, que em consulta ao SPC/SERASA 

constatou que a negativação foi feita pela Requerida, referente ao 

contrato n. 00000000000000223707506, débito no valor de R$427,26 

(quatrocentos e vinte e sete centavos e vinte e seis centavos), do qual a 

parte autora desconhece a procedência, razão pela qual recorre ao 

judiciário. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário. Os fatos 

narrados na inicial, bem como os documentos a ela acostados permitem, 

nesta fase inicial, a conclusão da existência de elementos que evidenciam 

a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, a justificar a concessão de antecipação de tutela liminarmente. 

Por outro lado, também não vislumbro na antecipação do provimento 

jurisdicional almejado o perigo da irreversibilidade, pois que nos termos do 

art. 296, do CPC, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada, 

surgindo novos fatos que assim autorizem. Assim entendendo, DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA feito pela parte Requerente e determino 

a Requerida que providencie, imediatamente, a retirada do nome da 

Requerente dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e que se 

abstenha de cobrar os valores, referente ao contrato n. 

00000000000000223707506, débito no valor de R$427,26 (quatrocentos e 

vinte e sete centavos e vinte e seis centavos), até decisão ulterior, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de incidência de multa diária 

no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), contados da intimação desta decisão. Anoto, outrossim, que o fato 

narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do 

consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei 

nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, nos termos do dispositivo 

legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova 

em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 7982737 17060117074056600000007904629

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004335-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA AUXILIADORA CARVALHO DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O 

(ADVOGADO(A))

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 24/10/2017 Hora: 16:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-47.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 26/06/2017 Hora: 13:15 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004321-02.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARYANNA VIEGAS MUNIZ LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT4060-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA SEGUNDA PELE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado(a), 

FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência 

de Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 27/02/2020 

14:45 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Citação

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES Quinta Vara - Juizado Especial

22/01/2020 17:10:05 39462

Endereço do Fórum: Rua das Maravilhas, Bairro: Cavalhada, Cidade: 

Cáceres-MT, CEP: 78.216-900, Telefone(s): (65) 3211-1300, 

(065)3211-1301 Formulário: 1185 Matr.: 40794

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 20 DIAS

Dados do Processo: Processo: 499-22.2019.811.0006 Código: 245076 Vlr 

Causa: R$ 0,00 Tipo: Crime Espécie: Crimes Ambientais->Processo 

Especial de Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL 

Polo Ativo: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO Polo 

Passivo: ANTONIO DAMASCENO SILVA, WELLINGTON MENDES SEBAE 

OUTROS Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): WELLINGTON MENDES SEBA 

(Denunciado(a)), Cpf: 01887619186, Rg: 18590136, Filiação: Marlucia 

Penha Mendes e Tufiki Seba, data de nascimento: 07/06/1987, 

brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, solteiro(a), atendente, Telefone 

9932.8176, Endereço: Rua "a" Nº 546, Bairro: Dner, Cidade: Cáceres-MT, 

CEP: 78200000, Complemento: (65)99665-7065. FINALIDADE: CITAÇÃO 

DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na resposta, o acusado poderá 

argüir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolas 

testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. Despacho: Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifica-se que não foi possível citar o autor do fato Wellington 

Mendes Seba nos endereços informados nos autos. Considerando que o 

paradeiro do promovido é desconhecido, não podendo ser citado 

pessoalmente, não resta alternativa senão a citação pela via 

editalícia.Conforme manifestação ministerial (fl. 111) ficou impossível 

localizar o autor do fato, sendo que este está em local incerto e não 

sabido.Por se tratar de processo ambiental, sendo o rito sumário, é 

permitida a citação por edital, conforme prevê o artigo 361 do Código de 

Processo Penal.POSTO ISSO, acolho o requerimento ministerial (fl. 111), 

para que se proceda à citação por edital do autor do fato WELLINGTON 

MENDES SEBA, devidamente qualificado nos autos.Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

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

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAURINO NETO FERREIRA 

COELHO, digitei. Cáceres, 21 de janeiro de 2020

Eniele Regiani Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDNILSON FRANCISCO DE MORAES, Cpf: 

00496021109, Rg: 1871612, Filiação: Lezina Maria de Jesus e Agostinho 

Francisco de Moraes, data de nascimento: 26/09/1972, brasileiro(a), 

natural de Goiânia-GO, convivente, Telefone 92-9-9295-4259. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Autos nº 1756-19.2018.811.0006Código: 230965Vistos, 

etc.CHAMO O FEITO À ORDEM com relação à decisão de fls. 82. Desta 

forma, ante a manifestação do Ministério Público de fls. 80, DETERMINO a 

citação do acusado, por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

obedecendo-se as disposições do artigo 365 do Código de Processo 

Penal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias.Decorrido o prazo sem manifestação da acusada, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público.Cumpra-se. Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAURINO NETO 

FERREIRA COELHO, digitei.

Cáceres, 13 de novembro de 2019

Eniele Regiani

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.686/CNGC

EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO DOS SANTOS, Filiação: Maria 

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

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos, etc.CHAMO O FEITO À ORDEM com relação à decisão 

de fls. 85. Desta forma, ante a manifestação do Ministério Público de fls. 

83, DETRMINO a citação da acusada, por meio de edital, com prazo de 30 

(trinta) dias, obedecendo-se as disposições do artigo 365 do Código de 

Processo Penal, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias.Decorrido o prazo sem manifestação da acusada, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público.Cumpra-se. Às providências.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAURINO NETO 

FERREIRA COELHO, digitei.

Cáceres, 13 de novembro de 2019

Eniele Regiani

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado art. 1.686/CNGC

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-51.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KYMBERLI LUAINE LUZ OAB - MT25575/O (ADVOGADO(A))

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CÁCERES JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

78216-900 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA COM MEDIDA LIMINAR 

VIA SISTEMA Expedido por ordem do(a) MM. Juiz(a) de Direito HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA da 5ª Vara da Comarca de Cáceres/MT Dados 

do Processo: Processo: 1000138-51.2020.8.11.0006 ; Valor causa: R$ R$ 

20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: [Indenização por Dano Moral]; - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do Processo: : 

AUTOR: DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA : ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA, KYMBERLI LUAINE LUZ 

: REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s)/Intimada(s) Nome: BANCO ITAUCARD S/A Endereço: CENTRO 

EMPRESARIAL ITAÚ CONCEIÇÃO, PRAÇA ALFREDO EGYDIO DE SOUZA 

ARANHA 100, PARQUE JABAQUARA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04344-902 

Finalidade: Efetuar a CITAÇÃO do polo passivo, por todo o conteúdo da 
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petição inicial E INTIMAR DA MEDIDA LIMINAR, que se encontra 

disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS 

DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: CÁCERES - J.E 

- AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 13:00 (MT), na sala de 

audiências da 5ª Vara, no Edifício do Fórum, sito no endereço ao final 

indicado. MEDIDA LIMINAR: Vistos, etc. Segundo consta da inicial, o 

Requerente possuía cartão de crédito administrado pelo banco ora 

Requerido, cujo vencimento era previsto para todo dia 20 de cada mês. O 

Requerente sustenta que no mês de dezembro, em razão de estar em 

viagem na data de vencimento da fatura relativo ao citado cartão de 

crédito, a mesma não foi quitada na data correta; que ao retornar de 

viagem entrou em contato com o Requerido para solicitar uma fatura 

atualizada para pagamento, ocasião em que foi efetivada a incorporação 

do valor referente a fatura do mês de dezembro na fatura do mês de 

janeiro, totalizando o valor de R$ 1.838,62 (um mil oitocentos e trinta e oito 

reais e sessenta e dois centavos). Alega ainda o Requerente, que a fatura 

atualizada, com vencimento previsto para a data de 20 de janeiro de 2019 

foi quitada na data de 16 de janeiro de 2020. Afirma que ao buscar 

concessão de empréstimo pessoal, teve a solicitação negada em virtude 

da existência de negativação registrada em seu nome; que ao buscar 

informação acerca da negativação identificou que se tratava do débito 

relativo ao fatura do mês de dezembro/2019. Alegando ser a negativação 

indevida, o Requerente vem ao Juízo requerer concessão de tutela de 

urgência. É o breve relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já que 

preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em determinar ao 

Requerido que proceda ao cancelamento do Protesto do título n° 

52-09/2019 no valor de R$ 253, 49 (duzentos e cinquenta e três reais e 

quarenta e nove centavos) em nome da Reclamante Diva Rezende Pereira 

da Rosa Cunha, perante o Cartório de 2° Ofício Notarial e Registral da 

Comarca de Cáceres/MT. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. 

Dos autos, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

arguido, considerando que a Requerente junta aos autos o comprovante 

de pagamento do débito objeto de protesto. Evidencia-se ainda, o perigo 

de dano, posto que a Requerente necessita realizar financiamento e o 

protesto registrado em seu nome está impedindo a concretização do 

mesmo. Ademais, a declaração de inexistência do débito diz respeito ao 

mérito direto da ação, o que não impede que a tutela de urgência seja 

deferida de forma que não gere prejuízo caso o julgamento da ação seja 

improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

DETERMINAR à Empresa ora Requerida que proceda da negativação 

registrada em nome do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, 

referente ao débito no valor de R$ 1.031,94 (um mil e trinta e um reais e 

novecentas e quatro centavos), contrato n. 002601005970000, no prazo 

de 03 (três) dias, a contar a partir da intimação da presente decisão. O 

não cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação 

de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 22 de 

janeiro de 2020. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à audiência 

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

reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

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

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

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

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

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

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

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

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 5 MB 

cada. CÁCERES - MT, 22 de janeiro de 2020 ENIELE REGIANI Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - TELEFONE: (65) 3211-1341, E-MAIL: 

caceres.5vara@tjmt.jus.br (G.M.C.R.)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000079-63.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DIVA REZENDE PEREIRA DA ROSA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNILEI DE CAMPOS SOARES - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000079-63.2020.8.11.0006. REQUERENTE: DIVA REZENDE PEREIRA DA 

ROSA CUNHA REQUERIDO: JUNILEI DE CAMPOS SOARES - ME Vistos, 

etc. Segundo consta da inicial, a Requerente teve seu nome protesto pelo 

Requerido, tendo como base débito já quitado a meses. A Requerente 

sustenta que está sendo impedido de contrair empréstimo em razão do 

referido protesto. É o breve relato. Decido. Em princípio recebo a inicial, já 

que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não 

incide nos defeitos do art. 330 do mesmo diploma legal. Reporto-me ao 

pedido de tutela de urgência, com fulcro no art. 298 do Código de 

Processo Civil. Consiste o pedido de tutela de urgência em determinar ao 

Requerido que proceda ao cancelamento do Protesto do título n° 

52-09/2019 no valor de R$ 253, 49 (duzentos e cinquenta e três reais e 

quarenta e nove centavos) em nome da Reclamante Diva Rezende Pereira 

da Rosa Cunha, perante o Cartório de 2° Ofício Notarial e Registral da 

Comarca de Cáceres/MT. Para tanto, exige a lei a conjugação dos 

seguintes requisitos para o deferimento da medida de urgência: elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, forte no art. 300, do Código de Processo Civil. 

Dos autos, há elementos que evidenciem a probabilidade do direito 

arguido, considerando que a Requerente junta aos autos o comprovante 

de pagamento do débito objeto de protesto. Evidencia-se ainda, o perigo 

de dano, posto que a Requerente necessita realizar financiamento e o 

protesto registrado em seu nome está impedindo a concretização do 

mesmo. Ademais, a declaração de inexistência do débito diz respeito ao 

mérito direto da ação, o que não impede que a tutela de urgência seja 

deferida de forma que não gere prejuízo caso o julgamento da ação seja 

improcedente. Assim, diante dos fatos narrados e documentos que 

acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas 

necessárias para cumprimento da mesma. ISSO POSTO, e por tudo mais 

que dos autos consta, DECIDO: DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA para 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 106 de 1008



DETERMINAR à Empresa ora Requerida que proceda ao cancelamento do 

Protesto do título n° 52-09/2019 no valor de R$ 253, 49 (duzentos e 

cinquenta e três reais e quarenta e nove centavos) em nome da 

Reclamante Diva Rezende Pereira da Rosa Cunha, perante o Cartório de 2° 

Ofício Notarial e Registral da Comarca de Cáceres/MT, no prazo de 03 

(três) dias, a contar a partir da intimação da presente decisão. O não 

cumprimento do item anterior acarretará multa diária no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); Anoto, 

outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de 

consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

da experiência” (CDC, Lei nº 8.078, de 11.09.1990, art. 6º, inc. VIII). Assim, 

nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do 

C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a 

Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na 

inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais. No 

mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação já 

designada nos autos. Na data da audiência, caso não haja acordo, a parte 

reclamada tem o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar sua contestação, sob pena de revelia, nos termos do 

Enunciado n. 11 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso e Enunciados ns. 20 e 78 do FONAJE (arts. 20 e 23, ambos 

da LJE). Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, 

da Lei n. 9.099/95. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. CÁCERES, 21 de 

janeiro de 2020. JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO ANTUNES 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003343-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PERES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT0012829A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003343-25.2019.8.11.0006. REQUERENTE: VALDIR PERES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

firmado entre as partes juntado nos autos, fazendo seus termos parte 

integrante desta decisão, conforme dispõe o art. 22, parágrafo único da 

Lei Federal n.º 9.099/95. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, 

na forma do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. 

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, ante a 

gratuidade de justiça. Proceda-se ao necessário para o levantamento dos 

valores depositados em favor do Exequente, observando os dados 

indicados no ID n. 28141973. Após, arquive-se observando as cautelas e 

anotações de estilo, cientes as partes de que, havendo inadimplemento, 

poderão requerer o desarquivamento e postular a execução nos mesmos 

autos. Sentença publicada eletronicamente. CÁCERES, 22 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

SENTENÇA

Vistos, etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3°, da Lei 9.099/95.

DECIDO.

Pretende-se nestes autos atribuir ao acusado ANDRELINA JARA a prática 

da infração tipificada no artigo 129 E 147 do Código penal e LINDOMAR 

MEDEIROS acerca da prática da infração tipificada no artigo 129, do 

Código Penal.

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer 

outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.

Destarte, acerca do crime tipificado no artigo 129 do Código Penal, 

praticado por ANDRELINA JARA, descreve como núcleo "ofender a 

integridade física ou saúde de outrem".

Nesse viés, verificou-se comprovada tanto a autoria quanto a 

materialidade do delito de lesão corporal por meio do boletim de 

ocorrências (fl.06); termos de declaração (fls.7/14); Laudo de Exame de 

Corpo de Delito (fls.22/25); bem como do depoimento das testemunhas, 

vítima e interrogatório dos denunciados colhidos em audiência de instrução 

(fls.51/55), como pode-se observar a seguir:

A vitima Valdirene Aparecida Leite de Souza relatou em sua oitiva que, 

Adrelina a segurou pra que seu marido batesse na mesma, utilizando da 

chave do carro para agredi-la no peito e na cabeça.

Já a testemunha Verônica de Campos Leite de Souza, mãe da vitima, 

relatou em sua oitiva que ao ouvir os gritos da filha na rua saiu para fora 

de casa, e viu a acusada Andrelina empurrando a vítima juntamente com o 

bebê no colo na parede do muro.

Nesse viés a testemunha tentou ajudar a filha, todavia não conseguiu, 

assim, começou a gritar por ajuda, o que fez chegar pessoas para 

apartarem a briga, inclusive o acusado Lindomar.

 Contudo, Andrelina juntamente com seu marido continuou a empurrar e 

agredir a vítima, momento em que o denunciado Lindomar furou Valdirene 

com a chave.

 No que diz respeito aos réus, a denunciada Andrelina Jara relatou em 

audiência que não agrediu a vítima, que estava indo comprar um lanche 

para seu filho. Nesse viés, a mesma foi provocada por Valdirene e ainda a 

chamou de sapatão e pediu para que descesse do carro.

Nesse viés, a mesma pediu ao marido que retomasse com o carro para 

que fosse até a vítima. Ao descer do carro foi até a vítima para conversar 

com a mesma, a qual partiu para cima da acusada dando-lhe um arranhão 

no rosto e jogando-a no chão, e ainda empurrando-a no momento que se 

levantou.

Vindo o seu marido para socorrê-la, este tomou um soco no rosto de um 

senhor que vinha aproximando da briga. Ainda afirmou que seu esposo 

em momento algum usou a chave para agredi-la, e que a chave foi pega 

pela mãe da vítima.

Como também, confirmou o fato da vítima estar com seu filho no colo. 

Todavia, este foi pego pela mãe da ofendida, a qual chegou de agredir a 

mesma com uma bolsa, antes de sair do local com o bebê.

Por sua vez, o denunciado Lindomar Medeiros Sodré afirmou em seu 

interrogatório que não agrediu Valdirene, e que foi ele e sua mulher

 foram provocados pela vitima, o que fez com que sua mulher pedisse 

para parar o carro.

 Assim, Andrelina desceu do carro e foi até a vitima, e de repente o 

acusado é surpreendido pelo grito de Valdirene, o que o fez sair do carro, 

e nisso viu a mesma grudada no cabelo de sua esposa, o que o fez 

apartar a briga, pois estava uma puxando o cabelo da outra.

Ao se aproximar da briga, os parentes de Valdirene também chegaram no 

local, e nisso o mesmo foi empurrado, o que ocasionou uma batida em seu 

rosto.

Apesar dos relatos não estarem em acordo de como as lesões ocorreram, 

ambas afirmaram que a ré ofendeu a integridade física da vitima, devendo 

ser parcialmente acatada a denúncia, aplicando a pena prevista no artigo 

129 do Código Penal.

 A RESPEITO DO DELITO DE AMEAÇA previsto no artigo 147 do Código 

Penal, praticado por ANDRELINA JARA, apresenta como núcleo "ameaçar 

alguém de causar mal injusto e grave seja por palavra, gesto ou escrita, 

ou qualquer outro meio simbólico".

Fato este relatado no boletim de ocorrências (R.06); termos de declaração 

(fis.7/14); bem como no depoimento da testemunha e vitima em audiência 

de instrução e julgamento (fls.51/55). Contudo o mesmo fato foi negado 

pela denunciada em seu interrogatório colhidos em audiência de instrução 

e julgamento (fls.51/55) como pode-se ver:

A Vítima disse em sua oitiva que após a briga, a acusada a ameaçou 

dizendo, "onde quer que a encontra-se bateria na mesma".

A respeito da testemunha Verônica de Campos Leite de Souza, esta disse 

que presenciou a ameaça proferida pela acusada, dizendo que "a onde 

encontrasse a Valdirene iria acontecer coisa pior".
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 Outrossim, a acusada Andrelina disse que foi ameaçada de morte pela 

vítima, assim que apartaram a briga entre as duas.

Nesse sentido, acerca do delito de ameaça, verifica-se que inexistem 

provas contundentes o bastante para o édito condenatório da ré Adrelina 

Jara, tendo em vista a incongruência entre a declaração da testemunha de 

fls. 10 a qual nada consta com relação à suposta ameaça proferida pela 

acusada, e a sua oitiva na audiência de instrução de fls.55, a qual já relata 

a prática do delito.

Como também, há de se destacar que a referida testemunha é mãe da 

vítima, o que a torna uma informante devido o grau de parentesco bem 

próximo da ofendida.

 Portanto, a mera suposição, ou ainda indícios, mesmo que veementes, 

não subsistem à nebulosidade gerada pela incerteza e incongruência 

entre os relatos da testemunha Verônica de Campos Leite de Souza, 

devendo neste caso, ser a acusada socorrida pelo principio do in dubio 

pro reo.

É de se registrar, ainda, que probabilidade não é certeza. Assim, não 

conseguindo a acusação fazer a demonstração da autoria, estreme de 

dúvidas, daquilo que se propôs na denúncia, existe razoável incerteza 

que tende em favor do réu que não pode ser condenado somente com 

base em indícios frágeis como os relatados neste processo.

Não sendo possível formar convicção sobre a responsabilidade penal do 

acusado, em face da fragilidade do conjunto probatório, milita em favor do 

mesmo o princípio da dúvida, sendo a solução mais razoável a absolvição.

COM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL, tipificado no artigo 

129 do Código Penal, praticado por LINDOMAR MEDIEROS SODRE, 

descreve como verbo nuclear "ofender a integridade fisica ou saúde de 

outrem".

 Fato este que pode ser comprovado em virtude do boletim de ocorrências 

(f1.06); termos de declaração (fls.7/14); Laudo de Exame de Corpo de 

Delito (fls.22/25); bem como do depoimento das testemunhas, vítima e 

interrogatório dos denunciados colhidos em audiência de instrução 

(fls.51/55). em conjunto com as oitivas da vitima e testemunha (fl. 55) 

como pode-se observar a seguir:

A vítima Valdirene Aparecida Leite de Souza relatou em sua oitiva que o 

mesmo teria a agredido, utilizando da chave do carro para agredi-la no 

peito e na cabeça enquanto sua esposa Andrelina a segurava.

 Já a testemunha Verônica de Campos Leite de Souza, mãe da vitima, 

relatou em sua oitiva que viu o acusado juntamente com Andrelina 

empurrando e agredindo sua filha, momento em que o denunciado 

Lindomar furou Valdirene com a chave.

 Em contra partida, a denunciada Andrelina Jara relatou em audiência que 

no momento em que a vitima foi pra cima da mesma, o denunciado 

Lindomar veio socorrê-la, este tomou um soco no rosto de um senhor que 

vinha aproximando da briga.

 Ainda afirmou que seu esposo em momento algum usou a chave para 

agredi-la, e que a chave foi pega pela mãe da vitima.

 Por sua vez, o denunciado Lindomar Medieros Sodre afirmou em seu 

interrogatório que não agrediu Valdirene, e que ele e sua mulher foram 

provocados pela vitima, o que desencadeou todo esse entrevero.

O acusado afirmar que ao ver sua esposa e a vítima puxando o cabelo da 

outra, este foi apartar a briga.

Ao se aproximar da briga, os parentes de Vladirene também chegaram no 

local, e nisso o mesmo foi empurrado, o que ocasionou uma batida em seu 

rosto.

 Por fim, o acusado negou estar com chave no momento que se aproximou 

do conflito, posto que a mesma caiu próximo do carro, sendo esta achada 

pela mãe da vitima a qual a guardou dentro de uma bolsa, fato este visto 

pela sua esposa.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia (fls. 

27/29), para ABSOLVER ANDRELINA JARA, Cpf: 53178793100, Rg: 

8127980 SSP/MT, Filiação: Arzemiro Jara e Irene da Silva Jara, data de 

nascimento: 05/10/1973, brasileiro(a), natural de Caceres-MT, convivente, 

secretária, Endereço: Rua Padre Cassemiro - 1980 - Res. Ana Paula, 

Cidade: Caceres-MT, Telefone: (65) 9922-4643, devidamente qualificada 

nos autos, da prática do delito penal prevista no artigo 147, Código Penal, 

com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 

CONDENAR como incursos na pena do artigo 129 do Código Penal.

Quanto ao acusado, LINDOMAR MEDIEROS SODRE, julgo PROCEDENTE a 

denuncia (fls. 27/29), Rg: 14593029 SSP/MT, Cpf: 408.970.952-00, 

Filiação: Agnelo Ferreira Sodre e Erlinda Medeiros Sodre, data de 

nascimento: 25/10/1976, brasileiro(a), natural de Figueirópolis D'Oeste-MT, 

convivente, empresário, Endereço: Rua Padre Cassemiro, 1980, 

Residencial Ana Paula, Cidade: Cáceres-MT, como incursos na pena do 

artigo 129 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena acerca da ré ANDRELINA JARA.

A pena prevista no artigo 129, caput, do Código Penal é de prisão simples, 

DE TRÊS MESES A UM ANO.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

De acordo com as provas do delito carreadas aos autos, verifico que a 

culpabilidade do acusado, que consiste na reprovação social de sua 

conduta, é normal, sem excepcionalidade; o acusado não registra 

antecedentes criminais; acerca da conduta social e personalidade do 

agente verifica-se que o réu estava embriagado no momento do acidente; 

as circunstâncias do crime não fogem à normalidade; não há que se falar 

em motivo do crime; as consequências do crime foram comuns; acerca do 

comportamento da vitima, verifica-se que em atenção ao interrogatório dos 

réus, a mesma haveria provocado à ré o que ocasionou todo o entrevero.

Por tais razões, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

Na segunda etapa do sistema trifásico, verifica-se a existência

De uma causa de atenuante da pena, sendo esta prevista no a alínea "c", 

encontrando a pena em 02 (dois) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e/ou de aumento de pena 

a serem consideradas, encontrando a pena em 02 (DOIS) MESES DE 

DETENÇÃO, à qual à mingua de outras causas modificativas, TORNO-A 

DEFINITIVA.

Fixo o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena (art.33, § 2°, "c", 

do CP).

Defiro à sentenciada o direito de recorrer em liberdade, vez que não se 

encontram presentes os requisitos para sua segregação cautelar.

Nos termos do artigo 44, § 2", do CP, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59, do CP não desabonam à ré a ponto de impedir 

a substituição, considero ser suficiente para a prevenção e reprovação 

penal a CONVERSÃO da pena privativa de liberdade em uma restritiva de 

direito, qual será proposta em audiência admonitória.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais em razão de sua hipossuficiência econômica.

Outrossim, passo à dosimetria da pena acerca do réu LINDOMAR 

MEDEIROS SODRE.

A pena prevista no artigo 129, caput, do Código Penal é de prisão simples, 

de TRÊS MESES A UM ANO.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo a analisar as 

circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

De acordo com as provas do delito carreadas aos autos, verifico que a 

culpabilidade do acusado, que consiste na reprovação social de sua 

conduta, é normal, sem excepcionalidade; o acusado não registra 

antecedentes criminais; acerca da conduta social e personalidade do 

agente verifica-se que o réu estava embriagado no momento do acidente; 

as circunstâncias do crime não fogem à normalidade; não há que se falar 

em motivo do crime; as consequências do crime foram comuns; acerca do 

comportamento da vítima, não há que se falar, uma vez que a vitima 

provou a ré Andrelina, e não o acusado em questão.

Por tais razões, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.

Na segunda etapa do sistema trifásico, inexistem circunstâncias 

atenuantes e/ou agravantes a serem consideradas, encontrando a pena 

em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e/ou de aumento de pena 

a serem consideradas, encontrando a pena em 03 (TRÊS) MESES DE 

DETENÇÃO, a qual à míngua de outras causas modificativas, TORNO-A 

DEFINITIVA.

Fixo o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena (art.33, § 2", "c", 

do CP).

Defiro ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, vez que não se 

encontram presentes os requisitos para sua segregação cautelar.

Nos termos do artigo 44, § 2", do CP, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59, do CP não desabonam o réu a ponto de 

impedir a substituição, considero ser suficiente para a prevenção e 

reprovação penal a CONVERSÃO da pena privativa de liberdade em uma 

restritiva de direito, qual será proposta em audiência admonitória.
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Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais em razão de sua hipossuficiência econômica.

Após certificado o trânsito em julgado:

- Oficie-se os órgãos competentes;

- Lance-lhe o nome do réu no ‘Rol dos Culpados’;

- Comunique-se ao e. TRE, ao Instituto Estadual de Identificação, ao 

Instituto Nacional de Identificação e ao Infoseg;

- Em razão do novo sistema de controle informatizado da execução penal 

(SEEU), espeça-se Guia de Execução Penal encaminhando-a ao cartório 

distribuidor para as procidências pertinentes.

 P.R.I.

Após, remetam-se os autos ao arquivo.

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 81, § 3°, da Lei 9.099/95.

Decido.

A querelada Marilucy Silva está sendo imputada a prática do delito de 

calúnia, previsto no artigo 138 do Código Penal, como incurso do artigo 

141, III, do Código Penal o qual prevê verbis:

Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como 

crime:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa.

Art. 141 - As penas cominadas neste Capítulo aumentam-se de um terço, 

se qualquer dos crimes é cometido:

III - na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação 

da calúnia, da difamação ou da injúria.

Compulsando e analisando detidamente os autos, verifica-se que tanto a 

autoria, quanto a materialidade acerca da prática do delito praticado 

restaram devidamente comprovadas nos autos.

 A materialidade delitiva restou comprovada através do boletim de 

ocorrência n.º 2014.269920 (fls. 14/16), corroborado pelos informes orais 

colhidos na fase inquisitorial.

 A autoria, por sua vez, também encontra total subsidio nas provas 

colhidas nos autos, sendo certo e indubitável que a denunciada praticou o 

crime pelo qual está sendo acusada, tendo em vista a declaração da 

testemunha em sede judicial.

O depoimento da testemunha Antônio Carlos Jorge, em juízo (fl. 44 CD-R), 

relata que estava presente no ocorrido, juntamente com a direção da 

escola, os ânimos estavam exaltados, que em determinado momento a 

querelada Marilucy, proferiu a acusação contra o querelante, dizendo que 

o senhor Wladimir "batia em sua esposa".

Relata ainda, que o querelante em momento algum proferiu contra a 

querelada palavra ofensiva, ou de baixo calão, e que logo ao ouvir a 

acusação feita a ele, retirou-se da sala.

O relato da testemunha coaduna-se com as alegações do querelado em 

fase inquisitorial, e também em juízo, não havendo desconformidade.

A requerelada Marilucy Silva nega os fatos, dizendo que não proferiu as 

palavras caluniosas, dizendo ainda que foi ofendida pelo querelante, com 

palavras obscenas e de humilhação.

Contudo, a querelada não apresentou nenhuma prova que pudesse 

corroborar com a versão apresentada.

Sendo assim, as alegações da testemunha são firmes e uníssonas tanto 

em sede policial, quanto em juízo, ao afirmar que a querelada imputou fato 

definido como crime falsamente ao querelante, atribuindo-se de forma 

induvidosa os elementos descritos no tipo penal.

A defesa alega que a querelada deve ser absolvida, ante a suposta troca 

de acusações entre as partes, não tendo a intenção de ofender a honra 

do querelante.

 Contudo, a testemunha é firme quando relata que não houve troca de 

ofensas, apenas a querelada proferiu acusações, quanto ao motivo é 

irrelevante, pois a vítima não deu causa aparente.

Sendo assim, as alegações da defesa não merece prosperar, pois a 

conduta praticada independe de dolo.

Conclui-se pelas provas amealhadas aos autos que restou devidamente 

comprovada a prática do delito.

POSTO ISSO, julgo procedente, para condenar a denunciada MARILUCY 

SILVA, brasileira, natural de Cáceres/MT, nascido no dia 04/02/1966, RG: 

462.664-8 SSP/MT, filha de Moacyr Silva e Ana Maria Mesquita Silva, 

funcionária pública municipal, residente e domiciliado na Praça Duque de 

Caxias, nº. 184, bairro Centro, nesta Comarca de Cáceres/MT, pela prática 

do delito previsto no artigo 138 do Código Penal, como incurso do artigo 

141, III, do Código Penal.

 Passo assim, à dosimetria da pena.

"O delito previsto no artigo 138 do Código Penal prevê pena de detenção, 

de seis meses a dois anos, e multa."

Analisando as circunstâncias judiciais ínsitas no art. 59 do CP, denoto que: 

a culpabilidade do agente resta evidenciada, na medida em que, sendo 

pessoa esclarecida e capaz, tinha conhecimento da ilicitude do seu ato. 

Quanto aos antecedentes, verifica-se que a ré não possui maus 

antecedentes, conforme certidão juntada às fls. 24. Quanto à 

personalidade ou conduta social, nada consta nos autos. Os motivos do 

crime nada constam nos autos. As circunstâncias são normais da 

espécie. As consequências inserem-se na própria tipicidade do delito.

 Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de 

detenção e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a 

serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena a serem 

consideradas, contudo, reconheço incidência da causa de aumento 

prevista no artigo 141, III, do Código Penal, vez que a calunia foi proferida 

mediante varias pessoas, devendo aumenta a pena em 1/3 (um terço), 

portanto, encontra-se a pena 08 (seis) meses de detenção e 30 (trinta) 

dias-multa, à qual à míngua de outras causas modificativas, Torno-a 

Definitiva.

Nos termos do artigo 44, § 2º, do CP, e considerando que as 

circunstâncias do artigo 59, do CP não desabonam a ré a ponto de impedir 

a substituição, considero ser suficiente para a prevenção e reprovação 

penal a CONVERSÃO da pena privativa de liberdade em uma restritiva de 

direito, qual será proposta pelo juízo da execução penal.

Isento a ré do pagamento de custas e despesas processuais por ser 

pobre na acepção jurídica do termo.

Após certificado o trânsito em julgado:

- Lance lhe o nome da ré no ‘Rol dos Culpados’;

-Comunique-se ao e. TRE, ao Instituto Estadual de Identificação, ao Instituto 

Nacional de Identificação e ao Infoseg;

- Em razão da portaria conjunta n.º 514/2019-PRES/CGJ - do novo sistema 

de controle informatizado da execução penal (SEEU), remetam-se cópia 

dos autos ao Distribuidor para a remessa dos mesmos à Vara competente 

JUNTAMENTE com a Guia de Execução Penal definitiva.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Após, remetam-se os autos ao arquivo.

SENTENÇA

Vistos, etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de 

seu Ilustre Representante Legal, em exercício neste Juízo, no uso de suas 

atribuições legais, com base no incluso auto de inquérito policial, ofereceu 

denúncia contra DEJANIL AIRES, brasileiro, convivente, data de 

nascimento: 30/11/1967, filiação: Daniel Aires e Maria Dodata da Silva, 

portador do RG nº 06842763 SSP/MT, residente e domiciliado no Sitio Meu 

Sonho, Assentamento Corixinha, Cáceres/MT, pela prática do delito 

previsto no artigo 38 da Lei nº 9.605/98 pelos seguintes fatos delituosos:

 "No dia 07 de novembro de 2013, por volta das 13h00m, no sitio Meu 

Sonho, no assentamento Corixinha, na cidade de Cáceres/MT, o 

denunciado desmatou sem a devida autorização da autoridade 

competente, além de usar máquina de esteira na atividade de leirar o 

desmate. No dia e local mencionados a guarnição da Polícia Militar 

Ambiental, enquanto realizava patrulhamento, encontrou o denunciado na 

prática delituosa, ou seja, em flagrante, solicitado à devida autorização, o 

proprietário o senhor Herrara Revollo Santos, não tinha.

Com a realização de busca na propriedade foi constatado o desmate de 

31 (trinta e um) hectares, sendo encontradas ainda 09 (nove) dúzias de 

lascas de 2,20 metros e 04 (quatro) palanques de 03 metros (depositário 

INDEA da Corixinha), aparentemente aroeira, tendo ainda 01 (uma) 

máquina esteira "D4E Cartepillar, amarela, nº 34000418/2474" (depositário 

Sr. Florizeu Portes Querubin, termo 111483), usado para enlear o 

desmate, 01 (um) trator "CBT nº de série 000675" (depositário Sr. 

Edenilson Aparecido Humberto, termo 111484), amarelo, com uma grade 

de 18 discos, usado para gradear a terra desmatada.

A peça acusatória foi instruída com Boletim de Ocorrência nº 2013.298604 

(fls. 08/09).

A denúncia foi devidamente recebida, conforme se infere da decisão 

encartada à fl. 31, na data de 23.04.2014.
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O denunciado foi citado por meio de Mandado Judicial, assistido pelo ad. 

Defensor Público apresentou defesa (fl.62), à qual foi devidamente 

analisada e não sendo o caso de absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento designada o Ministério Público 

Estadual requereu a decretação da revelia do réu Dejanil Aires, haja vista, 

que o réu foi devidamente citado (certidão fl. 60).

Os memoriais finais do M.P. foram encartados às fls.107/111, pugnando 

pela procedência da ação penal, com a consequente condenação do réu 

DEJANIL AIRES como incurso nas penas do artigo 38, "caput", da Lei nº 

9.605/98.

 A Defesa apresentou os memoriais finais, que a ação penal seja julgada 

improcedente com a consequente absolvição do réu, aplicando-se o 

princípio do "in dúbio pro reo", com arrimo no artigo 386, VI do CPP (fls. 

113/116).

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal, objetivando apurar a responsabilidade criminal do 

réu DEJANIL AIRES, pela prática do delito tipificado no artigo 38, caput, da 

Lei nº 9.605/98, que prevêem, verbis:

"Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação 

permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das 

normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas 

cumulativamente."

Pois bem.

A materialidade restou comprovada através do Inquérito Policial nº 

2013.298604 acostado às fls. 08/09, Auto de Inspeção Sema (fls.10/11), 

Auto de Infração (fl.12) e Laudo Pericial nº 400.02.08.2014-0224 (fls. 

32/55).

Quanto à autoria delitiva está não restou comprovada vez que os 

depoimentos policiais em sede policial e em juízo, não coadunam com os 

relatos do boletim de ocorrência, uma vez que no boletim de ocorrência o 

acusado é indicado como funcionário daquele que alugou a máquina para 

o proprietário do sitio, e que estava a enlear o desmate e não desmatando. 

Já em juízo as policiais apontaram o denunciado como o autor do desmate.

Outrossim, infere-se que o denunciado é apenas funcionário contratado, 

sendo designado para "enlear" a mata já derrubada (fl. 08), sendo 

confirmado pelo proprietário (fl. 16) e o próprio denunciado, que o senhor 

Dejanil estava executando o trabalho de limpeza, e não de desmate.

A respeito da legalidade do desmate, o denunciado relata em termo de 

declaração (fl.22) que perguntou ao proprietário se ele tinha licença para a 

atividade, sendo informado que sim, e desta forma iniciou o trabalho de 

limpeza.

Pois bem, fica claro que o denunciado não praticou o delito tipificado no 

artigo 38, caput, da Lei nº 9.605/98, já que este não executou o ato de 

desmate, portanto, não ficou provado que o senhor Dejanil destruiu ou 

danificou floresta de preservação, como descreve o artigo.

Igualmente, não se pode presumir a autoria do delito, pois a presunção não 

é certeza, não podendo assim arrogar ao denunciado a autoria do delito.

Da mesma forma, o denunciado acreditava que estava seguindo a lei, vez 

que o proprietário o assegurou da legalidade (fls. 16 e 22), afirmando ter 

autorização para o desmate, portanto, no momento da conduta, o autor 

acreditava não ser ilícita, pois havia suposição de legalidade, por 

documento supostamente oficial.

Sendo assim, não há de se falar em conduto dolosa, pois o denunciado 

acreditava estar praticando conduta licita, sendo induzido ao erro.. A 

respeito da excludente de ilicitude, o Código Penal no § 1° do artigo 20, 

verbis:

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o 

dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.

 § 1º - É isento de pena quem, por erro plenamente justificado pelas 

circunstâncias, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação 

legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é 

punível como crime culposo.

 Ainda em juízo as testemunhas Sebastião Dario de Oliveira e Mauro 

Benedito de Almeida, ambos Policiais Militares, não asseguram que o 

denunciado foi quem praticou o desmate, mas que estava na propriedade 

"mexendo" no trator esteira no momento em que a guarnição chegou ao 

local. (CDR fl. 106).

Assim, verifica-se a ausência probatória segura sobre a prática do crime 

realizado pelo denunciado Dejanil Aires.

Logo, não havendo provas capazes de imputar ao réu Dejanil Aires a 

prática do delito que lhe foi irrogado na denúncia, o mesmo deve ser 

absolvido, posto que, no âmbito criminal, a prova, para dar suporte a um 

juízo condenatório, há de ser certa e clara.

Nesse aspecto, precisas são as palavras do mestre Nelson Hungria:

 "A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou 

certeza, e somente esta autoriza a sentença condenatória. Condenar um 

possível delinquente é condenar um possível inocente" (In Comentários ao 

Código Penal - Volume V - Pg. 59).

POSTO ISSO e por tudo mais que dos autos constam, julgo improcedente a 

denúncia, para absolver o réu DEJANIL AIRES, brasileiro, convivente, 

tratorista agrícola, natural de Cáceres/MT, data de nascimento: 

30/11/1967, filiação: Daniel Aires e Maria Dodata da Silva, atualmente 

residente no Sitio Meu Sonho, Assentamento Corixinha, em conformidade 

com o que preceitua o artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

Desnecessária a expedição de Alvará de Soltura, uma vez que o réu 

encontra-se em liberdade.

Comunique-se a escrivania na forma determinada no capítulo 7, seção 16, 

norma 1, item III da CNGC.

Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais, eis que 

foi absolvido.

P.R.I., e, após o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, 

arquive-se.

Cumpra-se expedindo o necessário

Às providências.

Quanto ao denunciado HERRARA REVOLLO SANTOS compulsando e 

analisando detidamente os autos, verifica-se que o(s) autor (a, as, es) do 

fato cumpriu(ram) integralmente as condições estabelecidas na audiência 

anteriormente, conforme se infere da certidão (fl. 117) emitida pelo 

Cartório da Quinta Vara.

POSTO ISSO, com fundamento no artigo 84, § único, da Lei nº 9099/95, 

julgo extinta a punibilidade com relação ao(a, as, aos) autor(a, as, es) do 

fato HERRARA REVOLLO SANTOS, via de consequência, declaro extinto 

o presente feito com relação ao(a, as, aos) mesmo(a, as, aos).

Dispensada a intimação do autor(a) do fato acerca da presente, conforme 

Enunciado Criminal 105, do FONAJE, verbis: "é dispensável a intimação do 

autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade".

Após as formalidades legais, procedam-se às anotações e baixas 

necessárias, arquivando-se o presente.

Cumpra-se. Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237284 Nr: 6090-96.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485/O, Henrique Pestana de Souza - OAB:21.170

 INTIMAÇAO DOS ADVOGADOS DR. EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB/MT 7.485 E DR. HENRIQUE PESTANA DE SOUSA - OAB/MT 21.170, 

PARA QUE TOMEM CONHECIMENTO QUE A TESTEMUNHA MORISVALDO 

SANTOS ALMEIDA, NÃO FOI LOCALIZADA PARA AUDIÊNCIA 

REDESIGNADA PARA DIA 05/02/2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 259406 Nr: 385-49.2020.811.0006

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEF BISPO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA MARIA LIMA 

PEREIRA - OAB:MT 22.212, MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - 

OAB:MT 14.374

 Vistos etc,

Considerando a informação aportada nesta data acerca da alta hospitalar 

do autuado, conforme artigo 1º do Provimento 12/2017 - CM, que 
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determina a realização de Audiência de Custódia em todas as comarcas 

do Estado de Mato Grosso, nos termos preconizados pela Resolução 

213/CNJ para presença do autuado preso em flagrante delito ou no 

cumprimento de ordem de prisão, para verificação da legalidade e 

regularidade da prisão, bem como a manutenção da mesma, DESIGNO 

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA para amanhã, dia 22 de janeiro de 2020, às 

15H00MIN.

Intimem-se a Defensoria Pública e o Ministério Público.

 Requisite-se o custodiado.

 Intimem-se e Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 255714 Nr: 8161-37.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TORRES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos, etc.

Levando-se em consideração o pedido encartado às fls. 196/198 pela 

defesa do réu, abra-se vista ao Parquet para manifestação.

Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.

As providências.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212799 Nr: 1458-61.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, SAMUEL APARECIDO GIRALDELLI - 

OAB:14718

 Autos n° 1458-61.2017.811.0006 – Cód. 212799

Vistos.

 Designo audiência em continuação para o dia 15/04/2020, às 13h30min.

Intimem-se as testemunhas na forma postulada pelo Ministério Público.

Intime-se o réu e seu defensor, esse através do DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258979 Nr: 35-61.2020.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO BARONCIELO, TIAGO SILVA 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA GONÇALVES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:OAB/PR 60.332

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para oferecer resposta a 

acusação no prazo legal .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253501 Nr: 6548-79.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA OLIVEIRA DE SALES, DOCARMO 

SANTANA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ÉRIKA SOARES NEVES 

- OAB:24690/O, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818, 

MARCIO DA SILVA ALMEIDA - OAB:16358

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as do condenado 

DOCARMO SANTANA PEREIRA DA SILVA, constantes no polo 

passivo,que os autos encontran-se com vistas para apresentar razões de 

apelação bem como as contrarazões no prazo de 08 (oito) dias .

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246752 Nr: 1631-17.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON VINICIUS BATISTA SILVA, ROSANA 

ALCIDES BARBOSA, RODRIGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, EDUARDO FERNANDES 

FIDELIS - OAB:20681/O, LIOMAR S. DE ALMEIDA - OAB:21001/MT, 

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de ARAPUTANGA/MT, bem como para que 

acompanhe a distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153352 Nr: 631-89.2013.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR DE DEUS MIRANDA, AQUINA 

SOARES MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:, Manoel Alvares Campos Júnior - OAB:9791

 Certifico para os devidos fins que nesta data procedi impulsionamento 

destes autos a fim de intimar os (as) advogados (as) constantes no polo 

passivo, para que fique ciente da expedição e encaminhamento de carta 

precatória para comarca de Cuiabá/MT, bem como para que acompanhe a 

distribuição e a movimentação da Missiva.

Jamil Ribeiro Pires

Auxiliar Judiciário

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92262 Nr: 7354-66.2009.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MARTINS DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI ALMEIDA 

GONÇALVES - OAB:9174 B

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTE ALEGAÇÕES FINAIS NOS AUTOS, EM 

RELAÇÃO AO(S) ACUSADO(S) ACIMA.
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 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 236306 Nr: 5456-03.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO COSTA BEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

ACIMA CITADO(S) CONSTANTE NO POLO PASSIVO, PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL, APRESENTE ALEGAÇÕES FINAIS NOS AUTOS, EM 

RELAÇÃO AO(S) ACUSADO(S) ACIMA.

 Intimação do advogado das partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218622 Nr: 6039-22.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELCIO RODRIGUES CANUTO, MAICON 

COLLISELLI, ADENILSON SOUZA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, PEDRO PAULO SILVA 

MACEDO - OAB:18079/MT

 CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NESTA DATA IMPULSIONEI 

ESTES AUTOS A FIM DE INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) 

MAICON COLLISELLI E ADENILSON SOUZA DE JESUS CONSTANTE NO 

POLO PASSIVO, PARA MANIFESTAR NOS AUTOS MNO PRAZO LEGAL , 

EM RELAÇÃO AO(S)DESPACHO->MERO ESPEDIENTE DO DIA 02/12/2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 229986 Nr: 1174-19.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DO NASCIMENTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ex positis, com espeque no artigo 107, inciso I, do Código Penal c/c artigo 

62, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA a PUNIBLIDADE de 

Edivaldo do Nascimento Ribeiro, em virtude de sua morte.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215097 Nr: 3102-39.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO JOAQUIM ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Proceda o Sr. Gestor diligências junto aos órgãos conveniados ao E. 

TJMT, acerca do atual endereço do réu.

 Após, logrando êxito em encontrar endereço diverso dos autos cite-se, 

em negativo volte-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 242226 Nr: 9360-31.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PASCOAL DA COSTA, PAULO 

RICARDO CARDOZO DA SILVA, LUIZ FERNANDO LEANDRO DA SILVA 

RESPLANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES, Márcio da Silva 

Almeida - OAB:16.358

 Vistos.

Ante o decurso do prazo legal para apresentação de memoriais finais, 

intimem-se os denunciados André Pascoal da Costa e Luiz Fernando 

Leandro da Silva, para querendo constituir novo patrono, no prazo de 05 

dias.

 No ato da intimação, o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar a denunciada 

se possui condições financeiras para contratar advogado ou se deseja 

ser assistido pela Defensoria Pública.

 Após, intime-se o causídico ou dê-se nova vista dos autos à Defensoria 

Pública para apresentação de memoriais finais, no prazo legal.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 201375 Nr: 4305-70.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO GOMES DE OLIVEIRA, ANILTON DE 

SOUZA SILVA, AUGUSTO CESAR DOS SANTOS DE CAMPOS, LEANDRO 

APARECIDO CARLOS, WILLIAN MARQUES SOUZA, KENNEDY HIAGO 

DUARTE LIRA, WESLEY MILANE DE SOUZA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS 

CARVALHO FARIA - OAB:OAB/MT 18.744, DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:27.384-B/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:CÁCERES, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:17095-B, 

MAGDA PEREIRA DE ANDRADE - OAB:14306/GO, RONALDO MARTINS 

FRAGA - OAB:13.513/MT

 Vistos.

Proceda o Sr. Gestor diligências junto aos órgãos conveniados ao E. 

TJMT, acerca do atual endereço do réu.

 Após, logrando êxito em encontrar endereço diverso dos autos cite-se, 

em negativo volte-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 192399 Nr: 9800-32.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CLAUDINO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Reitere-se o ofício de fls. 112 entregando-se cópia em mãos ao Sr. 

Delegado de Polícia Judiciária Civil de Cáceres/MT Dr. Wilson Souza 

Santos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 13570 Nr: 2208-30.1998.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO ROMEIRO JARA, FERNANDO MARCELO 

PROCÓPIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ROSA BROWN - 

OAB:4.337 A, FÁBIO DE SÁ PEREIRA - OAB:OAB/MT 5286-B

 Vistos.

Reitere-se o ofício de fls. 424 entregando-se cópia em mãos do Delegado 

de Polícia Federal responsável.

 Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano
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 Cod. Proc.: 230548 Nr: 1543-13.2018.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Proceda o Sr. Gestor diligências junto aos órgãos conveniados ao E. 

TJMT, acerca do atual endereço do réu.

 Após, logrando êxito em encontrar endereço diverso dos autos cite-se, 

em negativo volte-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 232537 Nr: 2744-40.2018.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE CEBALHO DOS SANTOS, 

DAVID LANDIVAR FRANCO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Proceda o Sr. Gestor diligências junto aos órgãos conveniados ao E. 

TJMT, acerca do atual endereço do réu.

 Após, logrando êxito em encontrar endereço diverso dos autos cite-se, 

em negativo volte-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 234943 Nr: 4508-61.2018.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS CARLOS DA SILVA, LUIS FERNANDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Designo audiência para oferta de suspensão condicional do processo 

para o dia 29/04/2020 às 13h50min.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa, bem como o réu.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211123 Nr: 213-15.2017.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRISON WENER DE ALMEIDA ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Proceda o Sr. Gestor diligências junto aos órgãos conveniados ao E. 

TJMT, acerca do atual endereço do réu.

 Após, logrando êxito em encontrar endereço diverso dos autos cite-se, 

em negativo volte-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 192042 Nr: 9552-66.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILBER MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA 

OURIVES - OAB:13634/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 203, informando que o recurso foi 

interposto no prazo legal, recebo a apelação de fls. 202.

Vista ao apelante para suas razões, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena 

de subida sem elas e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo, ao 

apelado para também arrazoar em igual prazo.

Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237816 Nr: 6507-49.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMONA BARBOSA DA SILVA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

O acusado foi citado por edital e não se manifestou, nem constituiu 

advogado, sendo que foram procedidas buscas junto aos órgãos 

conveniados ao E. TJMT para averiguar o endereço deste.

Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada 

pela Lei nº 9.271, de 17.4.96, DECLARO SUSPENSO o processo e também 

suspenso o curso do prazo prescricional.

Em atenção a Súmula 415, do STJ, bem como ao Provimento nº 49/2014 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, determino ao Sr. 

gestor que agende junto ao sistema Apolo, o prazo da prescrição punitiva, 

devendo ser elaborado cálculo de prescricional, bem como proceda o Sr. 

Gestor as anotações junto ao Sistema Apolo, e faça os autos conclusos 

em caso do decurso do mesmo, ou em sendo encontrado o réu.

Confeccione-se o cálculo da data provável da prescrição, pelo site do 

CNJ.

Em seguida, ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 252532 Nr: 5838-59.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORIZEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES 

- OAB:5.793

 (...)Assim, REJEITO a preliminar descrita pela defesa em fls. 57/59, e não 

estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 

397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

___/___/_____, às ___h___, oportunidade em que será tomada a 

declaração do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, 

acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, 

interrogatório do réu, tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida 

pela lei 11.719/2008, mais precisamente no seu artigo 400 do CPP. 

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se 

o réu e seu defensor.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213277 Nr: 1816-26.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE OLIVEIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ÉRIKA SOARES NEVES 

- OAB:24690/O, EDILAINE APARECIDA SOARES NEVES - OAB:15818

 Vistos.

 Manifeste-se a defesa.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 244691 Nr: 169-25.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DO CARMO SILVA CHOMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNE KAROLINE DO N. P . 

PINTO - OAB:24.827-0, MARCELA MARIA MAFRA FREITAS - 

OAB:25.369-0

 Vistos.

Proceda o Sr. Gestor diligências junto aos órgãos conveniados ao E. 

TJMT, acerca do atual endereço do réu.

 Após, logrando êxito em encontrar endereço diverso dos autos cite-se, 

em negativo volte-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 225653 Nr: 11166-38.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO MACEDO DE SOUZA, JANSE 

ADRIEL LIMA SILVEIRA, THIAGO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:17095-B, JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - OAB:99063/MG

 Vistos.

O acusado foi citado por edital e não se manifestou, nem constituiu 

advogado, sendo que foram procedidas buscas junto aos órgãos 

conveniados ao E. TJMT para averiguar o endereço deste.

Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada 

pela Lei nº 9.271, de 17.4.96, DECLARO SUSPENSO o processo e também 

suspenso o curso do prazo prescricional.

Em atenção a Súmula 415, do STJ, bem como ao Provimento nº 49/2014 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, determino ao Sr. 

gestor que agende junto ao sistema Apolo, o prazo da prescrição punitiva, 

devendo ser elaborado cálculo de prescricional, bem como proceda o Sr. 

Gestor as anotações junto ao Sistema Apolo, e faça os autos conclusos 

em caso do decurso do mesmo, ou em sendo encontrado o réu.

Confeccione-se o cálculo da data provável da prescrição, pelo site do 

CNJ.

Em seguida, ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 249202 Nr: 3526-13.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDO DE SOUZA JUNIOR, JONIEL 

DAS NEVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT", DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 207, informando que o recurso foi 

interposto no prazo legal, recebo a apelação de fls. 206.

Vista ao apelante para suas razões, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena 

de subida sem elas e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo, ao 

apelado para também arrazoar em igual prazo.

Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 238773 Nr: 7179-57.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEFLESON PRUDENTE CÔRTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Vistos.

Ante o teor da certidão de fls. 123, informando que o recurso foi 

interposto no prazo legal, recebo a apelação de fls. 122.

Vista ao apelante para suas razões, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena 

de subida sem elas e, oferecidas ou certificado o decurso do prazo, ao 

apelado para também arrazoar em igual prazo.

Observadas as formalidades legais, inclusive certificada a regularidade 

das intimações da sentença, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 14136 Nr: 192-98.2001.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EDUARDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDÁRIO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:21450/0

 Vistos.

Ante o êxito obtido em encontrar novo endereço das testemunhas defiro a 

cota ministerial de fls. 00.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para inquirição das 

testemunhas para o dia 15/04/2020, às 14h30min.

 Intimem-se as testemunhas.

 Intimem-se o réu através de seu patrono, bem como o causídico para o 

comparecimento na audiência.

 Caso haja interesse em intimação pessoal do acusado, que alterou seu 

endereço sem informar este juízo durante o trâmite processual, deverá o 

advogado constituído, indicar o endereço atualizado de seu cliente, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 248405 Nr: 2915-60.2019.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS PEDRO DO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:"MT"

 Vistos.

Os autos vieram conclusos para apreciação do pleito ministerial de fls. 75, 

no entanto, denota-se que o referido pleito encontra-se incompleto. Desta 

forma, remetam-se os autos novamente ao Ministério Público, para que 

protocole o pleito na integra.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206062 Nr: 7306-63.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELTER LEMES - 

OAB:13855/GO, IARA DOS SANTOS AURELIANO - OAB:55.793/GO, 

KAROLINE FERREIRA BUENO LEMES - OAB:46/547/GO

 Vistos.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

15/04/2020, às 14h10min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório dos réus, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Oficie-se aos Diretores dos estabelecimentos prisionais, solicitando 

informações se há possibilidade de encaminhar outros reclusos com as 

características elencadas pela defesa às fls. 68 e 69, com fim de 

realização de reconhecimento pessoal.

 Se possível, solicite-se aos Senhores Diretores dos ergástulos locais às 

providências necessárias para que se encaminhem no mínimo três 

reclusos na data aprazada juntamente com cada um dos réus.

Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

 Intimem-se os acusados para comparecerem à audiência designada 

acompanhados dos Defensores Públicos.

Notifique-se o MP e intime-se os Defensores Públicos.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 204986 Nr: 6599-95.2016.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILBER WILLER FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Proceda o Sr. Gestor diligências junto aos órgãos conveniados ao E. 

TJMT, acerca do atual endereço do réu.

 Após, logrando êxito em encontrar endereço diverso dos autos cite-se, 

em negativo volte-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 209733 Nr: 9848-54.2016.811.0006

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONNE EDER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

Proceda o Sr. Gestor diligências junto aos órgãos conveniados ao E. 

TJMT, acerca do atual endereço do réu.

 Após, logrando êxito em encontrar endereço diverso dos autos cite-se, 

em negativo volte-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 191252 Nr: 9069-36.2015.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO FRANÇA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos.

O acusado foi citado por edital e não se manifestou, nem constituiu 

advogado, sendo que foram procedidas buscas junto aos órgãos 

conveniados ao E. TJMT para averiguar o endereço deste.

Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada 

pela Lei nº 9.271, de 17.4.96, DECLARO SUSPENSO o processo e também 

suspenso o curso do prazo prescricional.

Em atenção a Súmula 415, do STJ, bem como ao Provimento nº 49/2014 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, determino ao Sr. 

gestor que agende junto ao sistema Apolo, o prazo da prescrição punitiva, 

devendo ser elaborado cálculo de prescricional, bem como proceda o Sr. 

Gestor as anotações junto ao Sistema Apolo, e faça os autos conclusos 

em caso do decurso do mesmo, ou em sendo encontrado o réu.

Confeccione-se o cálculo da data provável da prescrição, pelo site do 

CNJ.

Em seguida, ao arquivo provisório, sem baixa na distribuição.

Notifique-se o Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000127-64.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DA SILVA CANELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000127-64.2016.8.11.0005. 

AUTOR(A): MARIA DAS DORES DA SILVA CANELA REU: EMBRATEL 

TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos, etc. Diante da certidão de id. 

22062334 arquivem-se os autos. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 

21 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002373-28.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA CRISTINA BORGES ASSUMPCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPCAO OAB - MT11793-O 

(ADVOGADO(A))

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

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1002373-28.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: CLAUDIA CRISTINA BORGES ASSUMPCAO Vistos etc. 

Proceda-se com a materialização dos autos e o apensamento ao processo 

de n°. 1.22.2099.811.0005, cód. 81825. Após, voltem os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino, 22 de janeiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104717 Nr: 463-85.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levi José Pedrini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Katia 

Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos do requerente na 

ação civil pública.Deixo de condenar o Ministério Público em custas ou 

honorários advocatícios.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO 

com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 945 Nr: 542-31.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Diamantino Ltda, 

Helton Linares Carvalho, Cintia Batista Angeline

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moema Viana Reginato 

Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva - 

OAB:6593/MT

 Vistos etc.

Recebo a Apelação e as Contrarrazões.

Encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

consignadas as nossas homenagens.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43666 Nr: 331-38.2010.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.R.da Nóbrega Medeiros - ME, Elvira Romana 

da Nóbrega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior 

(procurador do Estado) - OAB:Mt-0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 79, ENCAMINHEM-SE os autos AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional do título 

executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de penhora, com a 

devida anotação no Sistema Apolo. Caso alcançada a prescrição em 

arquivo provisório, intimem-se as partes para manifestarem no prazo de 

15 (quinze) dias, após venham-me os autos conclusos.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83372 Nr: 2318-75.2011.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erival Capistrano de Oliveira, Emerson Flavio 

de Andrade, Cleide Maria Anzil, Sarah Gonçalves Gomes, Ademir B. 

Saldanha, VGA Construção Civil Ltda, Marcos Antonio Tolentino de 

Barros, Karolina Michelle de Barros Guerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelle Rodrigues da Costa e 

Faria (promotora de Justiça) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Admilson de Souza Oliveira - 

OAB:21790/O, Eduardo Capistrano de Oliveira - OAB:11569, 

Emerson Flávio de Andrades - OAB:6730/MT, Humberto Marques 

da Silva - OAB:190.222/SP, Kadd Haeg Maciel - OAB:9766, Rodrigo 

dos Anjos Barroso Mattos - OAB:12780, Rui Nogueira Barbosa - 

OAB:0000000, Ruy Nogueira Barbosa - OAB:4.678, Sarah Gonçalves 

Gomes - OAB:

 Ante o exposto, DECRETO a revelia as requerias Sarah Gonçalves 

Gomes e Cleide Maria Anzil, contudo, “não presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo autor” (art. 344, do CPC/2015), ante a 

pluralidade de réus, nos termos do artigo 345, inciso I, do mesmo 

‘codex’.Cite-se a parte demandada Karolina Michelle de Barros Guerra, via 

edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, apresentar resposta 

no prazo legal.Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 

72, inciso II, do NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o 

Defensor Público atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da 

parte requerida Karolina Michelle de Barros Guerra, a qual deverá ser 

intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez apresentada, 

abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 (quinze) 

dias.Proceda-se com a nova tentativa de citação do réu Marcos Antonio 

Tolentino de Barros via Oficial de Justiça, conforme requerido pela parte 

autora (fl. 650).Sem prejuízo do exposto, manifeste-se a parte autora 

acerca do petitório e documentos de fls. 653/675.Citem-se. Intimem-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 104478 Nr: 353-86.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jason Alves de Souza, Gilbert Sousa de Lima, 

Valdecy de Almeida Chagas, Izilda Maria de Almeida Gomes, Aluízio 

Carvalho Júnior, Milto de Campos Luz, Eduardo Gomes Silva, Dirce Lemes 

de Araújo, Eduardo Gomes Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Alessandro de Almeida Santana Souza - OAB:18618, 

FABRICIO CARVALHO DE SANTANA - OAB:7066

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que as partes requerias Izilda Maria de 

Almeida Gomes e Eduardo Gomes da Silva, foram citadas da presente 

demanda (fl. 1147), entretanto, não apresentaram suas peças de defesa, 

mantendo-se inertes (fl. 1147.

No caso, é de se decretar a revelia das partes requerias Izilda Maria de 

Almeida Gomes e Eduardo Gomes da Silva, quando, existindo prova de 

sua regular citação, deixa de apresentar contestação nos autos.

Ressalte-se que a revelia é matéria de ordem pública, podendo ser 

conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando, pois, 

à preclusão.

Neste sentido:

 “APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. 

REVELIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MINORAÇÃO. - A revelia é matéria de 

ordem pública, não se sujeitando, pois a preclusão pro judicato. - A 

distinção entre a concorrência leal e a desleal é tarefa bastante árdua, 

especialmente pelo fato de ambas possuírem a mesma finalidade, ou seja, 

atrair a clientela do concorrente. (...).” (TJ/MG - Apelação Cível 

1.0024.09.486854-4/012, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 13ª Câmara 

Cível, J: 05/03/2015, P: 13/03/2015).

Ante o exposto, DECRETO a revelia das partes requerias Izilda Maria de 

Almeida Gomes e Eduardo Gomes da Silva, contudo, “não presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor” (art. 344, do 

CPC/2015), ante a pluralidade de réus, nos termos do artigo 345, inciso I, 

do mesmo ‘codex’.

Cite-se a parte demandada Eduardo Gomes da Silva Filho, conforme 

requerido pela parte autora (fl. 1309).

Sem prejuízo do exposto, nnte a renúncia do mandado (fl. 1310), a 

secretaria deverá cumprir via ato ordinatório, o disposto art. 1.240 da 

CNGC.

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

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140877 Nr: 4054-50.2019.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filinto de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:12809

 Intimo o autor do r. despacho de fls. 61 a seguir transcrito: Vistos 

etc.Intimem-se as partes do aporte dos autos nesta Comarca.Em seguida, 

conclusos para ordenação de procedimento.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001509-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

WILMAR EDIO MANEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

celito liliano bernardi OAB - MT0007008S-B (ADVOGADO(A))

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

HELTON GEORGE RAMOS OAB - MT0011237S (ADVOGADO(A))

KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN OAB - MT21659/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001509-58.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: WILMAR EDIO 

MANEIRA Vistos etc. Compulsando os autos, verifica-se que no contrato 

discutido, existe garantia real, conforme id. 10754735. Desta forma, a 

constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia. Nesse 

sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE 

TITULO EXTRAJUDICIAL – PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DE HASTA 

PÚBLICA - PENHORA DE IMÓVEL RURAL – PRETENDIDA REDUÇÃO DA 

PENHORA– BEM DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA – ARTIGO 835, § 3º, DO 

CPC/15 – POSSIBILIDADE – VIABILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DA 

FRAÇÃO DE TERRAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 

Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 

835, § 3º do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem 

dado em garantia não havendo que se falar em redução da penhora. 

Ausente prova que possibilite a averiguação da divisão do imóvel 

constritado, inviável a redução da penhora, devendo permanecer sobre os 

hectares penhorados. Inobstante o valor do bem penhorado seja superior 

ao valor do débito em execução, não há falar na aplicação do princípio da 

menor onerosidade ao devedor, vez que este não pode se sobrepor ao 

interesse do credor em ver o seu crédito satisfeito.- (N.U 

1007015-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 29/11/2019). Portanto, 

proceda-se com a penhora do referido imóvel dado em garantia e 

avaliação do bem imóvel indicado pelo credor e, após, lavre-se o 

respectivo auto e intime(m)-se o(s) executado(s) dos atos praticados. (§ 

1º, art. 829, CPC). Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, 

voltem-me os autos conclusos. Caso se tratar de penhora em bens 

imóveis, intime-se também o cônjuge do executado (art. 842, CPC/2015), 

observando-se, ainda, a regra inserta no art. 844 do CPC/2015 

(averbação da penhora no RGI), bem como proceda na forma do art. 799, 

inciso I, do mesmo codex, se o imóvel a ser penhorado estiver gravado de 

penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária. Não havendo 

impugnação, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira adjudicar ou alienar o(s) bem(ns) penhorado(s). Sem prejuízo 

do exposto, intime-se o credor para juntar aos autos a matrícula do bem 

penhorado devidamente atualizado. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário. Diamantino, 21 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000469-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO MARQUES OAB - PR65066 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE SILVERIO SANTA MARIA (REQUERIDO)

SILAS APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO CESAR BANA OAB - PR43043 (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BANA OAB - PR43045 (ADVOGADO(A))

VALNEI CLEMENTE BANA OAB - PR45183 (ADVOGADO(A))

JOAO EDUARDO LOUREIRO OAB - PR23863 (ADVOGADO(A))

LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA OAB - PR24029 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000469-07.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE REQUERIDO: JOSE 

SILVERIO SANTA MARIA, SILAS APARECIDO DOS SANTOS Vistos etc. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito C/C Pedido de 

Tutela Antecipada de Urgência e Danos Morais ajuizada por LUCIANO 

OLIVEIRA DE RESENDE em face de JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA e 

SILAS APARECIDO DOS SANTOS, todos devidamente qualificados nos 

autos. Em postulado de fls. 16821782, a parte autora pugna pela 

desistência do feito e por consequência sua extinção. A parte demandada 

foi intimada para manifestar acerca do pedido de desistência e pugnou 

pela extinção do feito. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Da 

análise dos autos, verifico que a parte demandada concorda com a 

extinção do feito. Considerando que as partes entabularam acordo 

referente ao feito principal, desistindo assim da presente ação, entendo 

que o feito deve ser extinto com fulcro no art. 485, inciso VIII, do NCPC. 

Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da ação para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, por sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do NCPC. CONDENO a parte autora ao pagamento 

de honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da 

causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC, 

contudo, condenação essa suspensa por força do artigo 98, § 3°, do 

NCPC. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às providências. 

Diamantino, 22 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001121-58.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIO RODRIGUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO OAB - MT0017074S (ADVOGADO(A))

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

ANDRÉ STUART SANTOS OAB - MS0010637A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001121-58.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): LEOCADIO RODRIGUES DE ARAUJO REU: SICREDI CENTRO 

NORTE Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

relação Jurídico C/C Indébito ajuizado por LEOCADIO ROPDRIGUES DE 

ARAUJO em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI 

OURO VERDE MT, ambos devidamente qualificados nos autos. O 

procurador da parte autora renunciou os poderes a ele outorgados (ID. 

21479723). Foi determinada a intimação da parte autora, via oficial de 

justiça e também por edital, para constituiu novo procurador (ID. 

22752415). A certidão do Oficial de Justiça informa que a parte autora foi 

devidamente intimada da decisão para constituir novo procurador. É o 

necessário relato. Fundamento. DECIDO. No caso dos autos, o procurador 

da parte autora renunciou os poderes a ele outorgados (ID. 21479723), 

assim, foi determinado à intimação da parte autora, tanto via oficial de 

justiça, como via edital, para constituiu novo procurador (ID. 22752415). A 

certidão do Oficial de Justiça (ID. 23821660) informa que a parte autora foi 

devidamente intimada da decisão para constituir novo procurador, todavia, 

consoante certidão de ID. 25186844 manteve-se inerte. Pois bem, com 

relação ao autor, o defeito de representação, segundo dispõe a lei, gera a 

nulidade do processo. Acrescenta-se que, como se trata de pressuposto 

de desenvolvimento válido da relação processual, deve ser extinto. A 

inexistência de capacidade processual e a irregularidade da 

representação impedem o normal desenvolvimento da relação. Configuram 

pressupostos processuais, cuja ausência pode ser reconhecida de ofício 

(art. 485, IV, § 3º, CPC/2015). No mesmo sentido Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria Andrade Nery ensinam: A capacidade das partes e a 

regularidade de sua representação judicial são pressupostos processuais 

de validade. A falta desses pressupostos acarreta a extinção do 

processo sem julgamento de mérito (CPC 267 IV). (Código de processo 

civil comentado: e legislação extravagante. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2001, p.389). A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RENÚNCIA AO MANDATO 

OUTORGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CONSTITUIR 

NOVO PROCURADOR. INÉRCIA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS 

PRATICADOS (ART. 13, I, CPC) AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO 

PROCESSUAL DE VALIDADE QUE ACARRETA A EXTINÇÃO DO FEITO 

SEM ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 267, IV, DO CPC). INAPLICABILIDADE DA 

SÚMULA 240 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CASO EM 

CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO 

PROVIDO.” (TJ/SC, Apelação Cível n. 2013.079371-0, de Jaraguá do Sul, J. 

20-02-2014). No caso dos autos, consoante já retratado, o autor foi 

intimado via oficial de justiça para constituir novo procurador. Todavia, 

deixou o prazo escoar sem qualquer pronunciamento (ID. 25186844). 

Destarte, em razão da parte não ter sanado o vício da representação 

processual, capacidade postulatória, dentro do prazo fixado para tanto, a 

extinção do processo é medida que se impõe. Registre-se que tal questão 

pode ser cognoscível de ofício pelo magistrado, em qualquer tempo e grau 

de jurisdição, segundo disciplinado expressamente no § 3º do mesmo 

preceptivo legal. A propósito: O efeito translativo do recurso transfere ao 

tribunal o exame e o reexame das matérias de ordem pública, 

independentemente de haverem sido alegadas pelas partes. Isto porque 

não se trata de efeito devolutivo. A norma comentada é manifestação do 

efeito translativo do recurso, quanto ao exame dessas questões em outro 

grau de jurisdição. Para que o tribunal possa aplicar o efeito translativo e 

examinar, pela primeira vez, as matérias de ordem pública não suscitadas 

e/ou não examinadas no primeiro grau, é preciso que o recurso seja 

conhecido e, no caso de recurso excepcional (RE, RESp, RR) que seja 

conhecido e provido (cassada a decisão recorrida). O efeito translativo 

compõe o juízo de mérito do recurso e não o juízo de admissibilidade. Por 

isso é necessário que o tribunal conheça do recurso e, ao julgá-lo no 

mérito, possa examinar de ofício as matérias de ordem pública (Código de 

Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13ª ed., rev. E 

atual., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 611). Ante o exposto, 

verificada ausência de pressuposto válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, forte no art. 485, inciso IV, § 3º, 

do CPC/2015. Sem custas em face a gratuidade. Após as formalidades 

legais arquive-se. Às providências. Diamantino/MT, 20 de janeiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1000092-70.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA PEREIRA VERDECIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO CONCEICAO DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000092-70.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): RENATA CRISTINA PEREIRA VERDECIO REU: JULIANO 

CONCEICAO DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

ajuizada por LUCAS VINICIUS VERDÉCIO DA SILVA e ISABELLA CRISTINA 

VERDECIO DA SILVA representados por sua genitora RENATA CRISTINA 

PEREIRA VERDECIO em face de JULIANO CONCEIÇÃO DA SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de ID. 25309853, a 

parte autora pugna pela desistência do feito e por consequência sua 

extinção. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Da análise dos 

autos, verifico que as partes reataram a união, voltando a requerente a 

residir com o requerido. Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência da 

ação para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, por sentença sem resolução de 

mérito, o que faço com fundamento no art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem 

custas em face a gratuidade. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 20 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000706-41.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. C. R. (EXEQUENTE)

GABRIEL LOUREDO COSTA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZA MARA FERREIRA LOUREDO OAB - 856.465.551-91 

(REPRESENTANTE)

TATYANNE BORGES QUIRINO FREITAS FERREIRA OAB - MT23656/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO COSTA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000706-41.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: E. L. C. R., GABRIEL LOUREDO COSTA RODRIGUES 

REPRESENTANTE: ELIZA MARA FERREIRA LOUREDO EXECUTADO: 

ROGERIO COSTA RODRIGUES Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença de Prestação Alimentícia ajuizada por ELISSA LOUREDO COSTA 

RODRIGUES e GABRIEL LOUREDO COSTA RODRIGUES representados por 

sua genitora ELIZA MARA FERREIRA LOUREDO em face de ROGÉRIO 

COSTA RODRIGUES, todos devidamente qualificados nos autos. Em 

postulado de id. 21585713, a parte exequente informa que o débito, objeto 

da presente ação, foi devidamente quitado, pugnando pela extinção do 

feito. Com vistas dos autos, o Ministério Público manifestou favorável a 

extinção. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico, a 

parte exequente informa que o devedor efetuou o pagamento do débito 

ora exequendo, via de consequência, a extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e 

o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. Sem 

custas em face a gratuidade. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. Às providências. Diamantino/MT, 20 de janeiro de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000477-81.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PENINSULA INTERNATIONAL S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CESAR BANA OAB - PR43043 (ADVOGADO(A))

JOSE SILVERIO SANTA MARIA OAB - PR26571 (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BANA OAB - PR43045 (ADVOGADO(A))

LUIS PERCI RAYSEL BISCAIA OAB - PR24029 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO OLIVEIRA DE RESENDE (EXECUTADO)
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RAFAEL HENRIQUE PEZZO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROBERTO MARQUES OAB - PR65066 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000477-81.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: PENINSULA INTERNATIONAL S/A EXECUTADO: LUCIANO 

OLIVEIRA DE RESENDE, RAFAEL HENRIQUE PEZZO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada por PENINSULA 

INTERNATIONAL S.A-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de LUCIANO 

OLIVEIRA RESENDE e RAFAEL HENRIQUE PEZZO, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 16821286, as partes informam 

que transigiram, pugnando pela homologação e suspensão do feito. A 

decisão de id. 17030674 homologou e suspendeu o feito. Em petitório de 

id. 21120898 a parte requerida informa o cumprimento do acordo, e em id. 

21143459 foi noticiado pela parte autora o cumprimento do acordo em sua 

integralidade. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, 

verifico, a parte exequente informa que o devedor efetuou o pagamento 

do débito ora exequendo, via de consequência, a extinção e arquivamento 

do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, e o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo Código 

Processo Civil. Custas e honorários conforme pactuados. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Às providências. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 20 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001241-67.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001241-67.2018.8.11.0005. 

IMPETRANTE: ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA IMPETRADO: ILMO 

SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA Vistos etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado por ANTONIO MANOEL ALVES DE LIMA em face de 

CHEFE DA SEMA/MT – SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Em postulado de id. 18701920, a parte autora pugna pela desistência do 

feito e por consequência sua extinção. A parte demandada foi intimada 

para manifestar acerca do pedido de desistência, porem, manteve-se 

inerte. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. Da análise dos autos, 

verifico que a parte demandada foi devidamente intimada para manifestar 

acerca do pedido de desistência, todavia, manteve-se inerte. Ante o 

exposto, HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do NCPC. Observadas as formalidades legais, arquive-se. 

Às providências. Diamantino, 20 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001731-26.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DECIOLANDIA-TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001731-26.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: 

DECIOLANDIA-TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Execução Fiscal ajuizada por MUNICIPIO DE DIAMANTINO em 

face de DECIOLANDIA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA EPP, ambos 

devidamente qualificadas nos autos. Em postulado de id. 21167134 a parte 

autora pugna pela extinção do feito, ante a perda do objeto. É o 

necessário relato. Fundamento. DECIDO. O feito deve ser extinto por perda 

de interesse processual. Com efeito, é conhecida a lição de CELSO 

AGRÍCOLA BARBI “a respeito do momento em que devem estar presentes 

as condições da ação, ou, mais especificamente, o interesse de agir, 

quando destaca que o interesse de agir deve existir no momento em que a 

sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas 

desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de 

interesse de agir. E se o interesse não existir, inicialmente, mas surgir 

durante o processo, de modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação 

alegando aquela falta.” ("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, 

T. 1/62, Ed. Forense, 1ª ed. , 1975). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, forte do art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas em face a gratuidade. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 21 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000815-89.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON FONTES DA SILVA (EXECUTADO)

J. FONTES DA SILVA - ME (EXECUTADO)

EDSON DALL AGNOL RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000815-89.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: J. FONTES DA SILVA 

- ME, JOILSON FONTES DA SILVA, EDSON DALL AGNOL RIBEIRO Vistos 

etc. Trata-se de Ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASOCIADOS OURO 

VERDE DE MATO GROSSO- SICREDI OURO VERDE MT em face de J 

FONTES DA SILVA ME, JOILSON FONTES DA SILVA E EDSON 

DALLAGNOL RIBEIRO, todos devidamente qualificados nos autos. Em 

postulado de id. 20272888, as partes informam que transigiram, pugnando 

pela homologação e suspensão do feito. A decisão de id. 20184396 

homologou e suspendeu o feito. Em petitório de id. 21338221 foi noticiado 

pela parte autora o cumprimento do acordo em sua integralidade. É o 

necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico, a parte 

exequente informa que o devedor efetuou o pagamento do débito ora 

exequendo, via de consequência, a extinção e arquivamento do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e 

o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. 

Custas e honorários conforme pactuados. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 

21 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000733-24.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO 

AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELI CRISTINA FERNANDES ZANGEROLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRACIELI SOARES DE CARVALHO PEREIRA DE SOUZA OAB - 

MT20283/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000733-24.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E 

COMERCIALIZACAO AGRICOLA LTDA EXECUTADO: KELI CRISTINA 
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FERNANDES ZANGEROLI Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução por 

Quantia Certa Contra Devedor Solvente ajuizada por COODETEC 

DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA 

LTDA, em face de KELI CRISTINA FERNANDES ZANGEROLI, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 17971802, as 

partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e 

suspensão do feito. A decisão de id. 20207726 homologou e suspendeu o 

feito. Em petitório de id. 21315170 a parte requerida informa o cumprimento 

do acordo, e em id. 21895249 foi noticiado pela parte autora o 

cumprimento do acordo em sua integralidade. É o necessário relato. 

DECIDO. Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o 

devedor efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de 

consequência, a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. Custas e honorários 

conforme pactuados. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 21 de janeiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000242-17.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIETA MARCONDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR ARMANDO MARCONDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000242-17.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARIA JULIETA MARCONDES REQUERIDO: VALMIR 

ARMANDO MARCONDES Vistos etc. Trata-se de Alvará Judicial ajuizada 

por ESPÓLIO DE VALMIR ARMANDO MARCONDES representado por 

MARIA JULIETA MARCONDES, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Em postulado de id. 21953081, a parte autora pugna pela extinção e baixa 

do feito. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, verifico que 

se trata de Alvará Judicial de Espólio. Dessa forma, não existe óbice para 

a homologação da desistência do presente feito, requerido pela parte 

autora. HOMOLOGO a desistência da ação para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito, por 

sentença sem resolução de mérito, o que faço com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Eventuais custas, pela 

parte autora. Observadas as formalidades legais, arquive-se. Às 

providências. Diamantino, 21 de janeiro de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001302-25.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MARINES CHRISTOFOLLI PARISENTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB - SP67793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001302-25.2018.8.11.0005. 

REQUERENTE: MARINES CHRISTOFOLLI PARISENTI REQUERIDO: CONSEG 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Alvará 

de Autorização ajuizada por MARINÊS CHRISTOFOLLI PARISENTI, 

AMARILDO CHRISTOFOLLI e MARISTELA CHRISTOFOLLI BRANDÃO, 

todos devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 20266922, 

as partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e 

suspensão do feito. A decisão de id. 21233867 homologou e suspendeu o 

feito. Em petitório de id. 21605358 a parte requerida informa o cumprimento 

do acordo, e em id. 21770753 foi noticiado pela parte autora o 

cumprimento do acordo em sua integralidade. É o necessário relato. 

DECIDO. Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o 

devedor efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de 

consequência, a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. Custas e honorários 

conforme pactuados. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 21 de janeiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001535-22.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PROMISSAO AGRO PASTORIL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001535-22.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: PROMISSAO 

AGRO PASTORIL LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução 

Fiscal ajuizada por MUNICIPIO DE DIAMANTINO em face de PROMISSÃO 

AGRO PASTORIL LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

postulado de id. 21958305 a parte autora pugna pela extinção do feito, 

ante a perda do objeto. É o necessário relato. Fundamento. DECIDO. O 

feito deve ser extinto por perda de interesse processual. Com efeito, é 

conhecida a lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI “a respeito do momento em 

que devem estar presentes as condições da ação, ou, mais 

especificamente, o interesse de agir, quando destaca que o interesse de 

agir deve existir no momento em que a sentença for proferida. Portanto, se 

ele existir no início da causa, mas desaparecer naquela fase, a ação deve 

ser rejeitada por falta de interesse de agir. E se o interesse não existir, 

inicialmente, mas surgir durante o processo, de modo a permanecer, não 

pode ela rejeitar a ação alegando aquela falta.” ("Comentários ao Código 

de Processo Civil", Vol. I, T. 1/62, Ed. Forense, 1ª ed. , 1975). Ante o 

exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, forte do art. 485, VI do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas em face a gratuidade. Observadas 

as formalidades legais, arquive-se. Às providências. Diamantino, 21 de 

janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000954-07.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE MARIA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000954-07.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): MUNICIPIO DE DIAMANTINO REU: SIMONE MARIA PEREIRA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada por MUNICIPIO 

DE DIAMANTINO em face de SIMONE MARIA PEREIRA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado de id. 16303688, as partes informam 

que transigiram, pugnando pela homologação e suspensão do feito. A 

decisão de id. 21861863 homologou e suspendeu o feito. Em petitório de 

id. 21893039 foi noticiado pela parte exequente o cumprimento do acordo 

em sua integralidade. É o necessário relato. DECIDO. Da análise dos autos, 

verifico, a parte exequente informa que o devedor efetuou o pagamento 

do débito ora exequendo, via de consequência, a extinção e arquivamento 

do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, e o faço com força no art. 924, inciso II, do Novo Código 

Processo Civil. Sem custas em face a gratuidade. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. Às providências. Cumpra-se. 

Diamantino/MT, 21 de janeiro de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000405-60.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO HENRIQUES MAIMONI OAB - SP67793 (ADVOGADO(A))

SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI OAB - MT18382/O 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO OAB - PR11849 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1000405-60.2019.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI EXECUTADO: 

SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução 

de Titulo Extrajudicial ajuizada por SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI 

PARISENTI em face de SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 20440999, as 

partes informam que transigiram, pugnando pela homologação e 

suspensão do feito. A decisão de id. 21327872 homologou e suspendeu o 

feito. Em petitório de id. 22182835 foi noticiado pela parte autora o 

cumprimento do acordo em sua integralidade. É o necessário relato. 

DECIDO. Da análise dos autos, verifico, a parte exequente informa que o 

devedor efetuou o pagamento do débito ora exequendo, via de 

consequência, a extinção e arquivamento do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil. Custas e honorários 

conforme pactuados. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. Às providências. Cumpra-se. Diamantino/MT, 21 de janeiro de 2020. 

André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001694-62.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DOBRI FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001694-62.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: ANTONIO DOBRI 

FILHO Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada por 

MUNICIPIO DE DIAMANTINO em face de ANTONIO DOBRI FILHO, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em postulado de id. 22025455 a parte 

autora pugna pela extinção do feito, ante a perda do objeto. É o 

necessário relato. Fundamento. DECIDO. O feito deve ser extinto por perda 

de interesse processual. Com efeito, é conhecida a lição de CELSO 

AGRÍCOLA BARBI “a respeito do momento em que devem estar presentes 

as condições da ação, ou, mais especificamente, o interesse de agir, 

quando destaca que o interesse de agir deve existir no momento em que a 

sentença for proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas 

desaparecer naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de 

interesse de agir. E se o interesse não existir, inicialmente, mas surgir 

durante o processo, de modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação 

alegando aquela falta.” ("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, 

T. 1/62, Ed. Forense, 1ª ed. , 1975). Ante o exposto, JULGO EXTINTO o 

presente feito, forte do art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas em face a gratuidade. Observadas as formalidades legais, 

arquive-se. Às providências. Diamantino, 21 de janeiro de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001642-66.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO NICOLLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 1001642-66.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: PEDRO NICOLLI 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO 

DE DIAMANTINO em face de PEDRO NICOLLI, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Em postulado id. 19261713, as partes informam 

que transigiram, pugnando pela homologação, e em id. 21487614 a parte 

autora requer a extinção do feito, em decorrência do acordo ter se 

cumprido em sua integralidade. É o necessário relato. DECIDO. 

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado id. 19261713 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas. Observadas as formalidades 

legais, arquivem-se os autos. Às providências. Diamantino, 21 de janeiro 

de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 134029 Nr: 742-66.2019.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wélinton de Souza Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21.918-O/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA

Dia 02 de dezembro de 2019, às 16h10min.

 Código n. 134029

Autos n. 742-66.2019.811.0005

Autor(s): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu(s): Wélinton de Souza Ramos.

I - PRESENTES: O Juiz de Direito, Dr. Raul Lara Leite; o representante do 

Ministério Público, Dr. Daniel Balan Zappia; o representante da Defensoria 

Pública, Dr. Moacir Gonçalves Neto.

II - OCORRÊNCIAS: aberta a audiência, feito o pregão, restou constatada a 

presença das autoridades acima mencionadas.

 III - DELIBERAÇÃO: Em seguida, o MM. Juiz proferiu o seguinte 

DESPACHO: “Vistos, etc. Considerando a ausência injustificada da 

testemunha Ivan Sabino Correa, oficie-se a Polícia Civil desta urbe, para 

que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a testemunha justifique sua 

ausência durante esta solenidade. No mais, designo audiência de 

continuação para o dia 05 de fevereiro de 2020, às 16h30min. Às 

providências.” NADA MAIS. Encerrou-se esta audiência, sendo que os 

presentes assinam a ata por mim redigida, _______ Karla Gabrielle de 

Almeida, Estagiária.

Raul Lara Leite

Juiz de Direito

Daniel Balan Zappia

Promotor de Justiça

Moacir Gonçalves Neto

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134269 Nr: 896-84.2019.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Felipe Ferreira de Souza Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8755

 Impulsiono estes autos para INTIMAÇÃO do advogado do denunciado 

para que fique ciente da data da audiência designada, qual seja, 05 de 

fevereiro de 2020 às 13h45min, para cumprimento do ato deprecado.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-17.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ADOLFO DA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000770-17.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LUCAS ADOLFO DA ROSA 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., 

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, etc. Considerando que o 

pagamento realizado pelas requeridas atinge valor superior a quantia 

executada pelo exequente, intimem-se as partes por seus patronos, para 

que se manifestem no prazo de 05 dias, requerendo o que dê direito. 

Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001142-63.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA FERREIRA MENDES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES OAB - MT24614/O 

(ADVOGADO(A))

JHEINNE NAYARA BUENO DOS SANTOS OAB - MT25623/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1001142-63.2019.8.11.0005. REQUERENTE: SILVANO DE SOUZA 

REQUERIDO: JOAO BATISTA FERREIRA MENDES Vistos, etc. I – Esclareça 

a DPE quanto a manifestação de id. 25670447, pois não havendo outro 

Defensor na Comarca será caso de nomeação de advogado dativo em 

favor da parte autora, com custas a ser arcada pelo Estado, podendo 

ainda orientar o cliente a procurar o núcleo da faculdade de direito desta 

cidade. II – Ainda, tendo em vista a renúncia ao mandato pela Dra. Jheinne 

Nayara Bueno dos Santos, retifique-se os autos para constar como 

patrona habilitada à parte ré apenas a Dra. MONIZA NUNES DE ALMEIDA 

BORGES, a fim de que as futuras intimações ocorram somente em seu 

nome. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro 

Nagib Jorge Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002657-36.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO GAINO (REQUERENTE)

ELIANE CRISTINA TOARDI GAINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DOBRE OAB - MT26119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/03/2020 às 08hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-54.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Envio intimação ao requerente através de seu patrono, para no prazo legal 

manifestar sobre o comprovante de pagamento ID 28129491

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002663-43.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDILENE SANTANA (REQUERENTE)

LUCIANO DOBRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO LUIS BRESCOVICI OAB - MT6814-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO DOBRE OAB - MT26119/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/03/2020 às 09hs00min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001335-78.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FRANCISCO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA COSTA FAGUNDES DOS SANTOS OAB - MT24509/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Envio intimação para o recorrido querendo apresentar contrarrazões 

recursais no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-26.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ZANELA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA SANTOS CUNHA (REU)

JUAREZ DA CUNHA EIRELI (REU)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/03/2020 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002593-26.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOELCIO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação para os advogados do Polo Ativo e do Polo Passivo, acerca da 

designação de audiência de Conciliação para o dia 19/02/2020 às 

09hs15min, que realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado 

Especial ( Antiga 5ª Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000638-57.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LIBANIO DE ALMEIDA ARAUJO FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Envio intimação ao requerente através de seu patrono para no prazo legal, 

manifestar sobre o comprovante de pagamento ID 28134918

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-53.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GUERREIRO MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/03/2020 às 10hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-09.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON BHERING (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Envio intimação ao requerente através de seu patrono, para no prazo legal 

manifestar sobre o comprovante de pagamento ID 28135504

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-57.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO AQUILES PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ESPIRITO SANTO OAB - MT26505/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/03/2020 às 09hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-17.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO CAMARCO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000134-17.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:DIEGO 

CAMARCO DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO 

SOUZA BORGES POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 09:15 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000128-10.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT32696-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHEILA GOMES DE CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000128-10.2020.8.11.0005. EXEQUENTE: FUNDACAO ESCOLA 

SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SHEILA 

GOMES DE CARVALHO Vistos, etc. 1 - Cite-se o executado para, no 

prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da dívida. 2 - Não efetuado o 

pagamento, o oficial de justiça procederá de imediato à penhora de bens e 

a sua avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, o executado. 3 - Em caso de sucesso na penhora, 

que deverá incidir preferencialmente em bens móveis de fácil 

comercialização, removam-se imediatamente os bens penhorados e os 

depositem com a parte autora, descrevendo-se seu estado de uso e 

conservação. 4 – Seja designada data para audiência de conciliação, 

ocasião em que, nos termos do artigo 53, parágrafo primeiro, da Lei 

9.099/1995, garantido o juízo, o executado poderá oferecer embargos. 5 - 

Desde já, caso requerido, DEFIRO a expedição de certidão de que trata o 

artigo 828 do CPC, para averbação no registro de imóveis, de veículos ou 

de outros bens sujeitos penhora, arresto ou indisponibilidade, com o nome 

das partes e o valor da causa, devendo o credor cumprir fielmente os 

prazos e restrições descritos no artigo acima citado. 6 - DEFIRO, também, 

caso requerido, a inclusão do nome do executado nos cadastros de 

inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e § 4º, do CPC, devendo ser 

dada baixa na restrição em caso de pagamento, garantia da dívida ou 

extinção da execução. Intime-se e se cumpra. Diamantino, data registrada 

no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010241-11.2014.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SABO OLIVEIRA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIUSDELAR LOPES PEREIRA OAB - MT0012652A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON RODRIGUES TANAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

8010241-11.2014.8.11.0005. REQUERENTE: JOSE SABO OLIVEIRA 

SOBRINHO REQUERIDO: ADILSON RODRIGUES TANAN Vistos, etc. 

Considerando a informação do credor de extravio das folhas de cheques 

de número 000179-1 e 000180-5, conforme registro contido no boletim de 

ocorrência de id. 23091486, DEFIRO o pedido da parte executada de id. 

27480342. Assim, OFICIE-SE a Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde, 

solicitando a baixa de registros das folhas de cheques de número 

000179-1 e 000180-5, de titularidade de ADILSON RODRIGUES TANAN, 

ante o extravio dos referidos títulos já liquidados, conforme comprovante 

de id. 19680404 e sentença de id. 22676875, e cópias dos títulos ao id. 

4110874. Após, nada sendo requerido, ao ARQUIVO com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000496-53.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE APARECIDA CARLOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA FERREIRA MENDES OAB - DF54203 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000496-53.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: JAQUELINE APARECIDA 

CARLOS EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor incontroverso mediante alvará de levantamento em favor 

da parte exequente. 2 – Intime-se a parte executada por seu patrono, para 

que efetue o pagamento do saldo remanescente no prazo de 05 dias, sob 

pena de penhora online. Cumpra-se. Diamantino, data registrada no 

sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000865-47.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANDRE ORMOND (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000865-47.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: LINCON BARELLA 

EXECUTADO: MARCIO ANDRE ORMOND Vistos, etc. A parte exequente 

comparece aos autos informando que o relatório BACENJUD aportado aos 

autos não guarda qualquer relação com o processo, requerendo assim o 

desentranhamento do documento, bem como a revogação do segundo 

parágrafo do despacho de id. 27208127, cuja redação transcrevo: Vistos, 

etc. Em análise dos autos, verifica-se que não houve garantia do Juízo 

pelo executado, nem mesmo do valor incontroverso, conforme orienta o 

ENUNCIADO nº. 117 do FONAJE, de modo que REJEITO a impugnação. 

Outrossim, considerando que o bloqueio online restou infrutífero, intime-se 

a parte exequente para que manifeste-se indicando bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 dias, ou requerendo o que dê direito, sob pena 

de extinção. Intime-se. Cumpra-se. No entanto, apesar do erro na juntada 

do documento, de fato não foi encontrado ativos financeiros em nome do 

executado Marcio André Ormond, conforme se verifica pelo relatório 

correto extraído do sistema BACENJUD que nesta oportunidade anexo ao 

processo. Assim, mantenho a decisão de id. 27208127 e determino a 

intimação da parte exequente para que indique bens à penhora no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-72.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE FERREIRA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DESPACHO Processo: 

1000098-72.2020.8.11.0005. REQUERENTE: SIMONE FERREIRA BRANDAO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 1 - Inicialmente, 

dispenso a audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1[1], 

aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. 2 - Cite-se o 

Município de Diamantino, com as advertências legais, para que, querendo, 

apresente contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. 3 - Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para que, caso queira, apresente 

impugnação no prazo legal 4 - Defiro a justiça gratuita à parte autora, 

conforme requerido na inicial. 5 - Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito [1] Enunciado 1 – A critério do juiz, poderá ser dispensada a 

realização da audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da 

fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para 

apresentar defesa (APROVADO XIII ENCONTRO – CUIABÁ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000053-68.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GUERREIRO MOLINA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIZAEL DE SOUZA OAB - MT16842-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 04/03/2020 às 10hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000083-06.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. L. D. A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 11/03/2020 às 09hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 2ª Vara – Juizado Especial ( Antiga 5ª 

Vara) – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000136-84.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000136-84.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:RONILDO ALVES 

DA CRUZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA 

SILVEIRA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 11/03/2020 Hora: 10:00 , no endereço: AVENIDA 

DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - MT - CEP: 

78400-000 . CUIABÁ, 23 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-47.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HUMBERTO DAMASCENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO ANTONIO RIBEIRO OAB - MT1422/O (ADVOGADO(A))

ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO OAB - MT24009-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000132-47.2020.8.11.0005. AUTOR: JOSE HUMBERTO DAMASCENA 

REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. I. Dispõe o artigo 300 do 

Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência pode 

ser concedida liminarmente ou após justificação prévia (§ 2º), bem como 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão (§ 3º). Ao discorrer sobre o tema Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que seu pressuposto 
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“é a probabilidade do direito, isto é, de uma convicção judicial formada a 

partir de uma cognição sumária das alegações da parte” (Novo Curso de 

Processo Civil, v. II, p. 202). Esses autores também afirmam que “a 

probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória 

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge 

da confrontação das alegações e das provas com os elementos 

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau 

de confirmação e menor grau de refutação desses elementos” (obra 

citada, p. 203). No caso dos autos e após análise dos documentos 

anexados com a inicial observo que não estão presentes os requisitos 

necessários para a concessão da tutela de urgência, ao menos nesse 

momento processual, sendo prudente aguardar a contestação da ré. É 

que a possibilidade ou não da cobrança necessita de analise da legislação 

de regência e, por outro lado, o Município pode arcar com os valores da 

repetição de eventual indébito, não havendo perigo na demora. Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. DESIGNE-SE audiência 

de conciliação, devendo ser citada e intimada a reclamada para que 

compareça a audiência designada, sob pena de serem aplicados os 

efeitos da revelia e confissão. Na hipótese de não haver acordo, 

apresentar contestação, no prazo de no prazo de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação. Intime–se a parte reclamante para que 

compareça na audiência, consignando que sua ausência implicará na 

extinção do processo sem resolução de mérito. Determino a retificação do 

polo passivo da demanda, visando excluir o município de Diamantino e 

incluir o Município de Alto Paraguai/MT. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001608-91.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - MT15914-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA OAB - SP185064 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1001608-91.2018.8.11.0005. REQUERENTE: JANAINA ANGELA DA 

CONCEICAO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO 

BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO Vistos, etc. Recebo o 

recurso no efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 

9.099/95. Assim, havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, 

remetam-se os autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do 

recurso interposto. Ante a afirmação da parte recorrente de ser 

desprovido de recurso financeiro, concedo os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, sem prejuízo de possível revogação posterior, com 

fulcro no artigo 54, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. 

Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8014911-29.2013.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMAR ARI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

8014911-29.2013.8.11.0005. REQUERENTE: SILVANO RODRIGUES 

PEREIRA REQUERIDO: ADEMAR ARI Vistos, etc. Recebo o recurso no 

efeito devolutivo, a teor do que dispõe o artigo 43 da Lei 9.099/95. Assim, 

havendo ou não contrarrazões, devidamente certificado, remetam-se os 

autos à egrégia Turma Recursal para apreciação do recurso interposto. 

Ante a afirmação da parte recorrente de ser desprovido de recurso 

financeiro, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita, sem 

prejuízo de possível revogação posterior, com fulcro no artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000624-44.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON BENEDITO DA SILVA (AUTOR(A))

OCTACILIA DIONISIA ALVES (AUTOR(A))

PAULO CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

NERY MENDES LARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000624-44.2017.8.11.0005. AUTOR(A): MILTON BENEDITO DA SILVA, 

NERY MENDES LARA, PAULO CESAR ALMEIDA DE OLIVEIRA, OCTACILIA 

DIONISIA ALVES REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Dispensado 

o relatório conforme os termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. 

Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do 

artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a análise das 

alegações e dos documentos carreados é suficiente para resolução das 

questões fáticas. Trata-se de ação de cobrança para reposição de 

subsídios em desfavor do Município de Diamantino - MT. Os autores são 

servidores do quadro do Município de Diamantino e postulam pela 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Em sede de contestação, o Reclamado apresentou prejudicial de 

mérito de prescrição quinquenal e, no mérito, pugnou pela improcedência 

do pedido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no 

Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. A Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: 

SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No caso dos autos, o 

Município de Diamantino reestruturou a carreira dos servidores Municipais 

através da Lei Municipal nº. 521/2003 após a implementação. Nesse 

contexto, considerando que entre a vigência da Lei que reestrutura a 

carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação transcorreu 

prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento da 

prescrição. Diante do exposto, RECONHEÇO existência da prejudicial de 

mérito suscitada pelo Reclamado para DECLARAR a prescrição da 

pretensão inicial e EXTINGUIR o processo, com resolução de mérito, a teor 

do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem reexame necessário, a 

teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de fixar custas e honorários 

advocatícios, porque incabível nesta fase, consoante disposto nos artigos 
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54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias. P.R.I e Cumpra-se. Diamantino, data 

registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000614-97.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

LUCIANE CONCEICAO DA COSTA MAGALHAES (AUTOR(A))

DEUSDEDIT SANTANA LARA (AUTOR(A))

MARIA APARECIDA DA SILVA (AUTOR(A))

ADILSON ALMEIDA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

EUNIDES MARIA DA SILVA TEIXEIRA (AUTOR(A))

OLIVA MARIA DA CRUZ DE ALMEIDA (AUTOR(A))

ELIANE CRISTINE DA COSTA MAGALHAES (AUTOR(A))

DAVINO PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JUCANI VITORASSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000614-97.2017.8.11.0005. AUTOR(A): ELIANE CRISTINE DA COSTA 

MAGALHAES, MARIA APARECIDA DA SILVA, ADILSON ALMEIDA DO 

NASCIMENTO, DAVINO PEREIRA DE ALMEIDA, JOAO DE ALMEIDA, 

DEUSDEDIT SANTANA LARA, JUCANI VITORASSI, LUCIANE CONCEICAO 

DA COSTA MAGALHAES, EUNIDES MARIA DA SILVA TEIXEIRA, OLIVA 

MARIA DA CRUZ DE ALMEIDA REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, 

etc. Dispensado o relatório conforme os termos do artigo 38, caput, da Lei 

n. 9.099/95. Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a 

teor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a 

análise das alegações e dos documentos carreados é suficiente para 

resolução das questões fáticas. Trata-se de ação de cobrança para 

reposição de subsídios em desfavor do Município de Diamantino - MT. Os 

autores são servidores do quadro do Município de Diamantino e postulam 

pela incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança 

de verbas relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Em sede de contestação, o Reclamado apresentou prejudicial de 

mérito de prescrição quinquenal e, no mérito, pugnou pela improcedência 

do pedido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no 

Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. A Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: 

SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No caso dos autos, o 

Município de Diamantino, com a publicação da Lei Complementar nº 

011/2011 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos, dos 

profissionais da educação básica) efetivou a reestruturação, tendo a 

presente ação sido proposta após mais de cinco anos da vigência da 

referida lei. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei que 

reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição. Além disso, além da lei complementar 02/2002 que 

estruturou a carreira dos profissionais de educação básica do Município 

de Diamantino, indicando a existência de várias leis de reestruturação da 

carreira após a implementação da URV, houve também a reestruturação 

da carreira dos demais servidores Municipais através da Lei Municipal nº. 

521/2003 após a implementação. Diante do exposto, RECONHEÇO 

existência da prejudicial de mérito suscitada pelo Reclamado para 

DECLARAR a prescrição da pretensão inicial e EXTINGUIR o processo, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de 

fixar custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, 

consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. P.R.I e 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000612-30.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANIL DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO PAULO DA SILVA (AUTOR(A))

WANDYR DOS SANTOS (AUTOR(A))

IVANE GASPAR COSTA (AUTOR(A))

NEIDE DE OLIVEIRA PIRES (AUTOR(A))

JOSE MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

ELIANE MARIA DO PRADO SIQUEIRA (AUTOR(A))

MARIANA DA SILVA (AUTOR(A))

JOZENIL BOABAID REGIS (AUTOR(A))

DIANA REGINA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT12464-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000612-30.2017.8.11.0005. AUTOR(A): WANDYR DOS SANTOS, 

ANTONIO PAULO DA SILVA, ELIANE MARIA DO PRADO SIQUEIRA, DIANA 

REGINA PEREIRA, OSVANIL DIAS DA SILVA, IVANE GASPAR COSTA, 

MARIANA DA SILVA, NEIDE DE OLIVEIRA PIRES, JOSE MOREIRA DA 

SILVA, JOZENIL BOABAID REGIS REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, 

etc. Dispensado o relatório conforme os termos do artigo 38, caput, da Lei 

n. 9.099/95. Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a 

teor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a 

análise das alegações e dos documentos carreados é suficiente para 

resolução das questões fáticas. Trata-se de ação de cobrança para 

reposição de subsídios em desfavor do Município de Diamantino - MT. Os 

autores são servidores do quadro do Município de Diamantino e postulam 

pela incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança 

de verbas relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Em sede de contestação, o Reclamado apresentou prejudicial de 

mérito de prescrição quinquenal e, no mérito, pugnou pela improcedência 

do pedido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no 

Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. A Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: 

SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público 
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(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No caso dos autos, o 

Município de Diamantino, com a publicação da Lei Complementar nº 

011/2011 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos, dos 

profissionais da educação básica) efetivou a reestruturação, tendo a 

presente ação sido proposta após mais de cinco anos da vigência da 

referida lei. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei que 

reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição. Além disso, além da lei complementar 02/2002 que 

estruturou a carreira dos profissionais de educação básica do Município 

de Diamantino, indicando a existência de várias leis de reestruturação da 

carreira após a implementação da URV, houve também a reestruturação 

da carreira dos demais servidores Municipais através da Lei Municipal nº. 

521/2003 após a implementação. Diante do exposto, RECONHEÇO 

existência da prejudicial de mérito suscitada pelo Reclamado para 

DECLARAR a prescrição da pretensão inicial e EXTINGUIR o processo, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de 

fixar custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, 

consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. P.R.I e 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000597-61.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINDA PRAXEDES CAPISTRANO AZEVEDO (AUTOR(A))

IVAN ANJOLIN (AUTOR(A))

ODEMAR MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

JOCELINO ARMINDO DA SILVA (AUTOR(A))

LUCIANA CARLA DE OLIVEIRA LACERDA BORGES (AUTOR(A))

ROSILEI CARRIS MONTINI (AUTOR(A))

EDITH VIEIRA VANNI PENHAVEL MARMOS (AUTOR(A))

DIRCE CARRIS (AUTOR(A))

CAVALCANTI EXPEDITO DE SOUZA (AUTOR(A))

QUINTINO PEREIRA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000597-61.2017.8.11.0005. AUTOR(A): EDITH VIEIRA VANNI PENHAVEL 

MARMOS, JOCELINO ARMINDO DA SILVA, DIRCE CARRIS, LUCINDA 

PRAXEDES CAPISTRANO AZEVEDO, ROSILEI CARRIS MONTINI, IVAN 

ANJOLIN, CAVALCANTI EXPEDITO DE SOUZA, ODEMAR MENDES DE 

SOUZA, QUINTINO PEREIRA DE ALMEIDA, LUCIANA CARLA DE OLIVEIRA 

LACERDA BORGES REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório conforme os termos do artigo 38, caput, da Lei n. 

9.099/95. Decido. O feito comporta o julgamento antecipado do mérito, a 

teor do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, porquanto a 

análise das alegações e dos documentos carreados é suficiente para 

resolução das questões fáticas. Trata-se de ação de cobrança para 

reposição de subsídios em desfavor do Município de Diamantino - MT. Os 

autores são servidores do quadro do Município de Diamantino e postulam 

pela incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança 

de verbas relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Em sede de contestação, o Reclamado apresentou prejudicial de 

mérito de prescrição quinquenal e, no mérito, pugnou pela improcedência 

do pedido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no 

Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. A Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: 

SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No caso dos autos, o 

Município de Diamantino, com a publicação da Lei Complementar nº 

011/2011 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos, dos 

profissionais da educação básica) efetivou a reestruturação, tendo a 

presente ação sido proposta após mais de cinco anos da vigência da 

referida lei. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei que 

reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição. Além disso, além da lei complementar 02/2002 que 

estruturou a carreira dos profissionais de educação básica do Município 

de Diamantino, indicando a existência de várias leis de reestruturação da 

carreira após a implementação da URV, houve também a reestruturação 

da carreira dos demais servidores Municipais através da Lei Municipal nº. 

521/2003 após a implementação. Diante do exposto, RECONHEÇO 

existência da prejudicial de mérito suscitada pelo Reclamado para 

DECLARAR a prescrição da pretensão inicial e EXTINGUIR o processo, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de 

fixar custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, 

consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. P.R.I e 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001638-63.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA JOSEFA PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS OAB - MT8874-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001638-63.2017.8.11.0005. AUTOR(A): RAIMUNDA JOSEFA PAULINO 

REU: MUNICIPIO DE DIAMANTINO Vistos, etc. Dispensado o relatório 

conforme os termos do artigo 38, caput, da Lei n. 9.099/95. Decido. O feito 

comporta o julgamento antecipado do mérito, a teor do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, porquanto a análise das alegações e dos 

documentos carreados é suficiente para resolução das questões fáticas. 

Trata-se de ação de cobrança para reposição de subsídios proposta por 

Raimunda Josefa Paulino desfavor do Município de Diamantino - MT. A 

autora é servidora do quadro do Município de Diamantino e postula pela 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas relativa ao quinquênio que antecede a propositura da ação, 

decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real em 

URV. Em sede de contestação, o Reclamado apresentou prejudicial de 

mérito de prescrição quinquenal e, no mérito, pugnou pela improcedência 

do pedido. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, no 

Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 
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até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. A Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso sedimentou o entendimento sobre o tema ao publicar a Súmula 11: 

SÚMULA 11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais 

diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real 

de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação 

Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público 

(Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF). No caso dos autos, o 

Município de Diamantino, com a publicação da Lei Complementar nº 

011/2011 (Dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos, dos 

profissionais da educação básica) efetivou a reestruturação, tendo a 

presente ação sido proposta após mais de cinco anos da vigência da 

referida lei. Nesse contexto, considerando que entre a vigência da Lei que 

reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente ação 

transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o reconhecimento 

da prescrição. Além disso, além da lei complementar 02/2002 que 

estruturou a carreira dos profissionais de educação básica do Município 

de Diamantino, indicando a existência de várias leis de reestruturação da 

carreira após a implementação da URV, houve também a reestruturação 

da carreira dos demais servidores Municipais através da Lei Municipal nº. 

521/2003 após a implementação. Diante do exposto, RECONHEÇO 

existência da prejudicial de mérito suscitada pelo Reclamado para 

DECLARAR a prescrição da pretensão inicial e EXTINGUIR o processo, 

com resolução de mérito, a teor do art. 487, II, do Código de Processo Civil. 

Sem reexame necessário, a teor do artigo 11 da Lei 12.153/2009. Deixo de 

fixar custas e honorários advocatícios, porque incabível nesta fase, 

consoante disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. P.R.I e 

Cumpra-se. Diamantino, data registrada no sistema. José Mauro Nagib 

Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000621-21.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA NATALIE PINHO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1000621-21.2019.8.11.0005. EXEQUENTE: RAFAELA NATALIE PINHO 

SOUZA EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001180-12.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS OAB - MT24075/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001180-12.2018.8.11.0005. REQUERENTE: EDUARDO ANTONIO 

OLIVEIRA MARTINS REQUERIDO: SEGURADORA LÍDER Vistos, etc. 1 – 

Libere-se o valor mediante alvará de levantamento em favor da parte 

exequente. 2 – Por consequência, considerando a liberação dos valores, 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTA a presente execução. 3 - Arquive-se e dê-se baixa, observadas 

as formalidades legais. 4 – P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002230-39.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN BARELLA DA ROCHA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCON BARELLA OAB - MT0019267A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1002230-39.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LILIAN BARELLA DA ROCHA 

LOPES REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, conforme permissão do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

Considerando que a parte reclamante desistiu da demanda, conforme 

pedido de id. 28064867, somente resta HOMOLOGAR tal pretensão, com 

fulcro no artigo 200, parágrafo único, do CPC, de modo que julgo extinto o 

processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso 

VIII, do CPC c/c o artigo 51, "caput", da Lei n. 9.099/95, bem como do 

Enunciado 90 do FONAJE. P. I. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado da 

sentença, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. Diamantino, 

data registrada no sistema. José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001559-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. M. T. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. T. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOELMA PULTINAVICIUS OAB - PR47385 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Intimar a Dra. Joelma Pultinavicius, OAB/PR 47385 para que informe nos 

autos o endereço completo do médico perito, indicado pela mesma, para 

desta forma realizar a sua intimação acerca da nomeação para a 

realização da perícia determinada por este Juízo, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005528-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

I. G. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. L. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005528-74.2018.8.11.0037.s 

Vistos etc. Inobstante as partes terem chegado a um acordo perante o 

CEJUSC (ID Num. 16964514 - Pág. 1/3), nota-se que antes mesmo de sua 

homologação judicial, as partes voltaram a litigar em razão do suposto não 

cumprimento das cláusulas por uma das partes (ID Num. 18597092 - Pág. 

1), a qual aduz o adimplemento de suas obrigações (ID Num. 19077708 - 

Pág. 1). Desse modo, visando buscar uma solução pacífica para a 

demanda, com a participação do Ministério Público, designo audiência de 

conciliação para o dia 01/04/2020 às 13h30min. Intime-se Idelson por meio 

de seus advogados e Letícia pessoal, vez que é assistida pela Defensoria 

Pública. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Cumpra-se. 

Primavera do Leste, 19/12/2019. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007665-29.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. J. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA SILVA DOS SANTOS OAB - MT22225/O (ADVOGADO(A))

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

JOSE RAVANELLO OAB - MT3291/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007665-29.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: CLEUZA DE JESUS NERY REQUERIDO: JORGE DUARTE 

PEREIRA Vistos etc. Considerando que a parte autora renunciou ao pedido 

de desistência (ID 25749224), designo audiência de conciliação para o dia 

08/04/2020 às 14h30min. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 

13/11/2019. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

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

Processo Número: 1002522-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO VASCONCELOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA BEATRIZ DE SOUZA VASCONCELOS (REU)

GABRIEL DE SOUZA VASCONCELOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAYANE PIRES RAMOS OAB - DF48719 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002522-93.2017.8.11.0037.s 

Vistos etc. Trata-se de ação e exoneração de alimentos com pedido de 

tutela de urgência proposta por Carlos Alberto Vasconcelos em desfavor 

de seus filhos Gabriel de Souza Vasconcelos e Ana Beatriz de Souza 

Vasconcelos. Aduziu o autor, em suma, que os filhos completaram a 

maioridade, exercem trabalho formal e não necessitam mais da 

colaboração do requerente para prover sua subsistência. Em 03/07/2017 

a inicial foi recebida, ocasião em que a liminar foi indeferida, 

designando-se sessão de mediação (ID Num. 8690289 - Pág. 1/2). Os 

requeridos não foram encontrados, redesignando-se o ato com a 

informação acerca do paradeiros dos mesmos, mas novamente não houve 

êxito na citação e intimação de Gabriel e Ana. No ID Num. 18918720 - Pág. 

1 o autor pugnou pela designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento e reiterou o pedido de tutela de urgência para exonera-lo do 

pagamento dos alimentos aos filhos. Enfim, compareceram aos autos os 

demandados, informando o desinteresse na tentativa de acordo, com a 

designação de audiência de conciliação, instrução e julgamento. Além 

disso, impugnaram o pedido de exoneração formulado na exordial (ID Num. 

19028150 - Pág. 1/4). Verifico que os alimentos foram fixados em 

04/04/2006, ou seja, há mais de treze anos, o que já autoriza a análise de 

revisão da obrigação. Outrossim, consta que os alimentandos Gabriel e 

Ana encontram-se com 23 e 25 anos, respectivamente, situação diversas 

daquela época, quando estavam com 10 e 12 anos de idade e suas 

necessidades eram presumidas. Inobstante a maioridade não autorizar, 

por si só, o cancelamento da pensão alimentícia (súmula 358, do STJ), 

certo é que caberá ao filho demonstrar sua efetiva necessidade de 

sustento pelo genitor no caso da exceção disposta no artigo 1.694 do 

Código Civil. Aliás, também deve o alimentado comprovar que não 

consegue prover seu sustento, em atendimento ao Código de Processo 

Civil que prevê: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ocorre que, uma 

vez oportunizado o contraditório, Gabriel e Ana não comprovaram a 

insuficiência de meios para sustentarem-se. Alegaram estar 

desempregados. Em consulta ao sistema CAGED, verifiquei que, de fato, 

ambos se encontram sem registro formal. Todavia, também verifiquei que 

Gabriel exerceu trabalho formal a partir de 2015, quando tinha 19 anos 

(apresentando dois registros) e Ana a partir de 2011, quando tinha 17 

anos (apresentando seis registros). O ultimo emprego formal de Ana 

refere que a mesma exercia a função de auxiliar administrativo, recebendo 

uma remuneração de R$ 1.500,00 (ID Num. 18967192 - Pág. 7). Gabriel, 

por sua vez, já trabalhou no comércio em duas oportunidades, auferindo 

sempre um salário mínimo. Não há informações de que estejam estudando 

e não juntaram comprovantes de gastos com estudos, moradia ou 

assistência médica. Desse modo, entendo que ambos os jovens possuem 

profissão e não estão acometidos de problemas de saúde que lhes impeça 

de trabalhar, sendo desarrazoado que seu pai, de 55 anos, continue lhes 

prestando alimentos enquanto não estão sequer estudando. Nesse 

sentido, colaciono a seguinte doutrina: O adimplemento da capacidade 

civil, aos 18 anos ainda que enseje o fim do poder familiar, não leva à 

extinção automática do encargo alimentar. Após a maioridade é presumível 

a necessidade dos filhos de continuarem a perceber alimentos. No 

entanto, a presunção passa a ser juris tantum, enquanto os filhos 

estiverem estudando, pois compete aos pais o dever de assegurar-lhes 

educação. Como a obrigação deriva da relação paterno-filial, descabido 

estabelecer termo final aos alimentos. A fixação é ineficaz. O implemento 

da data fixada não autoriza a cessação do pagamento. O cancelamento 

depende de decisão judicial. A exoneração deve ser formulada em ação 

autônoma. De todo desaconselhável o deferimento da exoneração em 

sede liminar . Não há como surpreender o credor cuja necessidade pode 

persistir caso não disponha de outra fonte de subsistência. [1] De igual 

modo decidiu o STJ, em ementa que destaco: AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta 

Corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida pelo 

seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver 

frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento 

de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de 

adequada formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a 

comprovação de que permanece tendo necessidade de receber alimentos. 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos 

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 791.322 - SP 

(2015/0247311-8. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, 

julgado em 19/05/2016) DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. 

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO ECONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 

ALIMENTOS. DECORREM DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO E 

POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. DEVER QUE, EM REGRA, SUBSISTE 

ATÉ A MAIORIDADE DO FILHO OU CONCLUSÃO DO CURSO TÉCNICO OU 

SUPERIOR. MOLDURA FÁTICA, APURADA PELA CORTE LOCAL, 

APONTANDO QUE A ALIMENTANDA TEM CURSO SUPERIOR, 25 ANOS DE 

IDADE, NADA HAVENDO NOS AUTOS QUE INFIRME SUA SAÚDE MENTAL 

E FÍSICA. DECISÃO QUE, EM QUE PESE O APURADO, REFORMA A 

SENTENÇA, PARA RECONHECER A SUBSISTÊNCIA DO DEVER 

ALIMENTAR. DESCABIMENTO. Os alimentos decorrem da solidariedade 

que deve haver entre os membros da família ou parentes, visando garantir 

a subsistência do alimentando, observadas sua necessidade e a 

possibilidade do alimentante. Com efeito, durante a menoridade, quando os 

filhos estão sujeitos ao poder familiar - na verdade, conjunto de deveres 

dos pais, inclusive o de sustento - há presunção de dependência dos 

filhos, que subsiste caso o alimentando, por ocasião da extinção do poder 

familiar, esteja frequentando regularmente curso superior ou técnico, 

todavia passa a ter fundamento na relação de parentesco, nos moldes do 

artigo 1.694 e seguintes do Código Civil. Precedentes do STJ.2. "Os filhos 

civilmente capazes e graduados podem e devem gerir suas próprias 

vidas, inclusive buscando meios de manter sua própria subsistência e 

limitando seus sonhos - aí incluídos a pós-graduação ou qualquer outro 

aperfeiçoamento técnico-educacional - à própria capacidade financeira". 

(REsp 1218510/SP, Rel. Ministra NANCYANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
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julgado em 27/09/2011, DJe 03/10/2011) Nesse contexto, manter a 

obrigação do autor de pagar os valores referentes aos alimentos reflete 

desproporção na distribuição dos encargos com o sustento da prole, 

havendo urgência intrínseca ao desequilíbrio que pode causar prejuízos 

ao próprio alimentante, que distribuiu a presente ação ainda no ano de 

2017 e desde então experimenta o ônus de pagar alimentos aos filhos que 

se encontram na situação de patente desnecessidade de assistência 

paterna. Ante o exposto, presentes os requisitos para a concessão da 

tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, defiro a liminar para 

determinar a exoneração do pagamento dos alimentos. Dando seguimento 

ao feito, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o 

dia 15/04/2020 às 16h15min. Intimem-se, com as advertências e 

orientações da Lei de Alimentos. Intime-se o autor pessoalmente e os 

requeridos por meio da advogada constituída. Ciência à Defensoria 

Pública. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 12/12/2019. Lidiane de 

Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito [1] DIAS, Maria Berenice. 

Manual de direito das famílias/Maria Berenice Dias.-4.ed.rev. atual.e ampl.- 

São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2007.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1030171-50.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZONILDES PIO DA SILVA OAB - MT6486-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. N. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1030171-50.2019.8.11.0041.s 

Vistos etc. Verifico que na audiência de conciliação realizada em 

24/09/2019 as partes chegaram a um acordo somente quanto ao divórcio 

tendo o magistrado mencionado em sua decisão que “o presente feito 

continuará tramitando com relação à guarda, visitas e alimentos” (ID Num. 

24241729 - Pág. 1/2). Considerando que não aportou contestação, 

decreto a revelia do requerido (art. 335 c/c o art. 344, do CPC), a qual não 

produzirá seus efeitos, vez que a presente demanda trata de direito 

indisponível de menor (art. 345, do CPC). Outrossim, verifico que as partes 

estão devidamente representadas e não há preliminares a serem 

analisadas, razão pela qual declaro saneado o processo. Quanto à 

alegação de que essa ação poderá gerar decisão conflitante com o 

processo nº 1033285-94.2019.811.0041 (Num. 22992913 - Pág. 1/3), 

somado ao fato de que essa magistrada não encontrou os referidos autos 

no sistema PJe, possivelmente por tramitarem sob segredo de Justiça, 

determino que se oficie ao Juízo da 5ª Vara Esp. Família e Sucessões de 

Cuiabá solicitando informações sobre o andamento processual, as quais 

deverão aportar até a data da audiência de instrução e julgamento, 

ocasião em que tal questão será debatida entre as partes. Sem prejuízo, 

buscando promover a economia e celeridade processuais, designo 

audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 22/04/2020, às 

15h30min. Fixo o prazo para apresentação do rol de testemunhas em 10 

dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil. 

Intimem-se as partes por meio de seus advogados, inclusive para que 

façam presentes suas testemunhas. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

13/12/ 2019. Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003197-22.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA DIAS LOPES (REQUERENTE)

KAROLANNY APARECIDA DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

RAQUEL MACIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

R. N. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES OAB - MT0013322A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO DIAS DA SILVA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

de direito no prazo de 5 dias.

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

Processo Número: 1003060-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

D. Z. C. D. M. (AUTOR(A))

J. Z. C. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora para apresentar o comprovante de pagamento do 

acordo, nos termos da sentença proferida nos autos, no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004657-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALBERTO FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICCIUS FRANÇA FERNANDES (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Intimar as partes para manifestar sobre a avaliação sob ID 26044949 no 

prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1003189-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA GOMES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELAR KRUMMENAUER OAB - MT21906/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DA SILVA VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar a parte requerida acerca do laudo médico de ID Num. 16940124 - 

Pág. 3, no prazo de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 236647 Nr: 7534-37.2019.811.0037

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRONTEIRA COM. DE CEREAIS E REPRES. DE PROD. 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA PIERGENTILE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOICYLENE RUFINA SILVA 

GUIMARAES - OAB:15873/A, OTAVIO ANTONIO FREIRE NETO - 

OAB:14073/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Habilitação de Crédito n.º 7534-37.2019.811.0037

Código n.º 236647

Vistos etc.

Recebo a inicial e sua respectiva emenda. Apense-se aos autos de 

inventário correlatos (nº 3388-94.2012.811.0037, Código n.º 112912).

Intimem-se os herdeiros da falecida Ângela Piergentile de Moraes a fim de 

que se manifestem acerca da pretensão de habilitação de crédito, no 

prazo de 15 dias.

Após, venham os autos conclusos para declaração de habilitação (art. 

642, § 2º, do CPC) ou remessa do pedido às vias ordinárias (art. 643, do 

CPC), conforme o caso.
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Cumpra-se.

Primavera do Leste, 20 de janeiro de 2020

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135440 Nr: 7135-81.2014.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBF, KDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, Andresa Martignago de Souza - 

OAB:13974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de INTIMAR a exeuente para manifestar sobre a peição de p. 

290/295, no prazo de 15 dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007015-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CJ INTERNATIONAL BRASIL COMERCIAL AGRICOLA LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1007015-45.2019.8.11.0037 Tutela Antecipada em Caráter Antecedente 

Requerente: Agrotorta Indústria e Comércio de Rações Ltda. Requerida: CJ 

Internacional Brasil Comércio Agrícola Ltda. Vistos etc. Tratam-se de 

embargos de declaração opostos por Agrotorta Indústria e Comércio de 

Rações Ltda. em face da decisão prolatada nos autos no ID. Num. 

26776587. A pretensão recursal fundamenta-se na omissão quanto ao 

termo inicial da contagem de prazo para o autor aditar a petição inicial, uma 

vez que depende da disponibilização pela ré, dos documentos solicitados, 

para poder efetivar o aditamento. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para deliberação. É a síntese. Fundamento. Decido. Nos termos 

do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de 

declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material. Sob tal conjuntura jurídica, a 

decisão embargada é obscura nos moldes do artigo 1.022, I, do Código de 

Processo Civil, eis que estabeleceu o termo inicial de aditamento da inicial, 

idêntico ao termo da autora de apresentação de documentos 15 (quinze) 

dias. Isso posto, recebo os embargos de declaração e sano a 

obscuridade e determino que o autor deverá aditar a petição inicial, com a 

complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e 

a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias, a contar da 

expiração do prazo já estabelecido para a requerida disponibilizar os 

documentos solicitados no item “a.2” (independente do cumprimento pela 

ré da determinação judicial). Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 16 de janeiro de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004264-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AMANDO SANTOS DE NOVAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENA TESSARO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1004264-85.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): JOSE AMANDO SANTOS DE NOVAES REU: MARILENA 

TESSARO Tendo em vista o requerimento retro, bem como dado a 

informação contida no aviso de recebimento, redesigna-se a audiência de 

conciliação para o dia 25 de março de 2020, às 13 h 30 min, na sala de 

conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca. Os(as) advogados(as) 

constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO comunicar as partes para 

que compareçam na oralidade, no dia e hora marcados. As partes ficam 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus(uas) advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do 

Leste - MT, 21 de janeiro de 2020. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário 

Matrícula 22311 SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E 

INFORMAÇÕES: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004446-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA DOMESI SILVA LOPES OAB - SP238994 (ADVOGADO(A))

FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE OAB - SP178171 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004446-08.2018.8.11.0037. AUTOR(A): TOKIO MARINE SEGURADORA 

S.A. RÉU: ATIVOS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME 

Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a 

petição inicial para processamento pelo rito comum. Remetam-se os autos 

ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação 

de audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a ré para comparecer à 

audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para 

contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo 

Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, 

será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, 

I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não 

será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual. No ato da intimação as partes 

devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou 

do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, 

art.334, §9º). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 12 de abril de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000168-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000168-27.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RÉU: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 131 de 1008



ENERGISA/MT O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento 

a determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 

02/10/2019, às 15h00 min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 8 de 

agosto de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000168-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000168-27.2019.8.11.0037; 

AUTOR(A): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS RÉU: 

ENERGISA/MT O GESTOR JUDICIÁRIO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA 

DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, USANDO DAS 

ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, ETC. Em cumprimento 

a determinação retro, designa a audiência de conciliação para o dia 

02/10/2019, às 15h00 min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum 

desta Comarca. Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de 

que DEVERÃO comunicar as partes para que compareçam na oralidade, 

no dia e hora marcados. As partes ficam advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) 

advogados(as) ou defensores públicos. Primavera do Leste - MT, 8 de 

agosto de 2019. Ésio Martins de Freitas Gestor Judiciário Matrícula 22311 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE PRIMAVERA DO LESTE E INFORMAÇÕES: 

RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CENTRO, PRIMAVERA DO LESTE - MT - 

CEP: 78850-000 TELEFONE: (66) 3500 1100 - Ramal 217

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006348-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ETHIENE BRANDAO E SILVA MENDONCA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES REIS OAB - MT13385-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILSON ANTONIO FUZETI (REU)

TANIA EMILIA MARQUES MOTTA FUZETI (REU)

FOKKO HEINRICH SCHWABE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(ADVOGADO(A))

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO PJe nº 1006348-93.2018.8.11.0037 

Ação de Reintegração de Posse Requerente: Ethiene Brandã e Silva 

Mendonça de Lima Requeridos: Milson Antônio Fuzeti e Outros Vistos etc. 

A parte requerida impugnou, em preliminar de contestação, o pedido de 

gratuidade da justiça, sob o argumento de inexistência de condições de 

hipossuficiência por ocasião da propositura da ação, fato demonstrado 

por viagem familiar ao continente europeu, bem como o valor atribuído à 

causa, aduzindo que o valor da causa deve ser a soma dos pedidos da 

parte autora, correspondente a R$1.016.000,00 (um milhão e dezesseis mil 

reais). Intimada, a parte autora refutou os argumentos, sustentando que a 

viagem foi patrocinada por sua ascendente em primeiro grau. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Do valor da causa Os pedidos de mérito 

consubstanciam-se na rescisão contratual, reintegração imobiliária, 

condenação ao pagamento da multa contratual, do tempo de fruição do 

imóvel e de dano moral correspondente ao valor de 20 (vinte) salários 

mínimos. Nos moldes do artigo 292, VI, do Código de Processo Civil, o valor 

da causa será, na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia 

correspondente à soma dos valores de todos eles. Portanto, tratando-se 

de ação que visa rescisão contratual (valor do negócio jurídico 

R$830.000,00), reintegração imobiliária, condenação ao pagamento da 

multa contratual (R$166.000,00), do tempo de fruição do imóvel (a arbitrar) 

e de dano moral correspondente ao valor de 20 (vinte) salários mínimos 

(R$19.080,00, na data da propositura da ação), totalizando R$ 

1.015.080,00 (um milhão quinze mil e oitenta reais), o valor da causa deve 

ser exatamente tal montante, correspondente à soma da pretensão 

material. Note-se que o valor da causa será, na ação que tiver por objeto a 

resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de 

sua parte controvertida, qual seja R$830.000,00. Isso posto, acolho a 

impugnação ao valor da causa e corrijo o valor da causa para R$ 

1.015.080,00 (um milhão quinze mil e oitenta reais). Da impugnação à 

gratuidade da justiça O artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe 

que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. A declaração de pobreza e 

respectiva arguição estabelecem mera presunção relativa da 

hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar 

a capacidade financeira, cabendo à parte interessada comprovar a 

condição de hipos-suficiência, sob pena de indeferimento ou revogação. 

Nesse sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS 

INDEVIDAMENTE – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – 

HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS 

ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, 

dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela 

pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta 

de pressupostos legais para a concessão da benesse.II – Diante dos 

rendimentos do agravante, é plenamente possível o pagamento das custas 

processuais exigidas, de modo que, o indeferimento da benesse é medida 

que se impõe. (AGRAVO DE INSTRUMENTO SERLY MARCONDES ALVES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, 

Publicado no DJE 23/11/2018) RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA 

RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - A obtenção da assistência judiciária 

não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, 

também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no 

caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de 

necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a 

ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais.II - In 

casu, nada convence do contrário, pois, além da condição pessoa jurídica, 

a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso 

porque, pretendem por meio dos Embargos à Execução, manejado por ela, 

proveito econômico estimado em R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil 

reais), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 

22/11/2018) No caso concreto, a presunção de hipossuficiência foi 

afastada por exibição pública de padrão social incompatível com a 

gratuidade da justiça. De fato, a ostensividade da viagem familiar à capital 

francesa demonstra, prima facie, a insubsistência da declaração de 

pobreza, máxime quando inexiste qualquer elemento probatório 

demonstrando a dádiva recebida. Destarte, revogo a gratuidade da justiça 

e determino a intimação da parte autora para que providencie o 

recolhimento das cus-tas judiciais, no prazo de 15 (dez) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição (CPC, art.290), facultando-lhe o 

parcelamento legal. Transcorrido o prazo, imediata conclusão. 
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Certifique-se quanto a efetiva citação do requerido Fokko Heinrich 

Schwabe. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 22 de janeiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 161709 Nr: 1129-87.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656

 Certifico que nesta data INTIMO os Advogados do REQUERIDO para 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 179662 Nr: 10420-14.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS FERREIRA BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:MT 12.903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176917 Nr: 8995-49.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ COSTA, SÉRGIO LUIZ COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ- COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anthony Daniel de Campos 

Rodrigues - OAB:OAB-MT 24.184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46266 Nr: 1815-94.2007.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA, RAIMUNDA ARAÚJO 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFRIGO ALIMENTOS LTDA, CLAUDIR 

TADEU AGOSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA - 

OAB:MT 9747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149580 Nr: 4172-66.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE TANARA BASTOS DE 

LIMA - OAB:7669-O/MT, DARLEY DA SILVA CAMARGO - OAB:MT 

6.526-B, EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, JOÃO OLIVEIRA 

DE LIMA - OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164888 Nr: 2617-77.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 7458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108518 Nr: 7695-28.2011.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARINE BEATRICE MEIRA VILELA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, CAMILO FERREIRA 

DEVESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548, RAQUEL CALMON - OAB:12368B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:, JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 161709 Nr: 1129-87.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8656

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62019 Nr: 1869-89.2009.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.WEIS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S/A, 

ZKZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A, LEONARDO COSTA NICOLINO - 

OAB:OAB/MT 12.900

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17475 Nr: 2508-88.2001.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRESPANI & SUCOLOTTI LTDA - ME, JOÃO FELIPE 

SUCOLOTTI CRESPANI, TIAGO DI DOMENICO, ANA CRISTINA SUCOLOTTI 

CRESPANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, METRO 3 - 

CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE MARIA DESSORDI - 

OAB:OAB/MT 21210/O, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:OAB/MT 4.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-A, AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387/B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI, c./c, artigo 203, § 4º, ambos do Código 

de Processo Civil e Provimento nº 56/2007-Corregedoria Geral da Justiça, 

INTIMO o(a) advogado(a) da parte autora, para devolver os autos.

 Primavera do Leste-MT, 21 de janeiro de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151858 Nr: 5223-15.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES WALDOW, INGRID FREIER WALDOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO VIMERCATI, SANDRA 

MARIA FORTUNATO VIMERCATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS RIBEIRO 

MOURAO - OAB:MT/13258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:MT/17799/O, CESAR APARECIDO AQUINO CABRIOTE - 

OAB:8869/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, NELSON 

APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 C E R T I D Ã O

Tendo em vista a justificativa apresentada no petitório de f. 183/184 e 

dado a concordância verbal da parte embargada, no balcão da secretaria, 

redesigna-se a audiência de conciliação para o dia 11 de março de 2020, 

às 13h00min, na sala de conciliação do Edifício do Fórum desta Comarca.

 Os(as) advogados(as) constituídos(as) ficam cientes de que DEVERÃO 

comunicar as partes para que compareçam na oralidade, no dia e hora 

marcados.

 As partes ficam advertidas que o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

 As partes devem estar acompanhadas por seus(uas) advogados(as) ou 

defensores públicos.

Primavera do Leste-MT, 21 de janeiro de 2020.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Matrícula 22311

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132855 Nr: 5095-29.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MERLIN - OAB:13571/B

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 152933 Nr: 5789-61.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ROBERTO HATCH DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Considerando o retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, INTIMO 

as partes, através de seus respectivos advogados, para manifestarem 

nos autos, no prazo de quinze dias, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134054 Nr: 6046-23.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SOBRINHO CASTANÕN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

solicitante advgado da parte autora para que saiba que o feito foi 

desarquivado conforme pedido retro, bem como que os autos 

encontram-se disponíveis para vista pelo prazo de 05(cinco) dias, nos 

termos do artigo 599 da CNGC/MT. Fica advertido o advogado de que, 

nada sendo requerido no prazo indicado, o processo voltará ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42132 Nr: 4566-88.2006.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI MONTAGNI, TEREZINHA DAS GRAÇAS DE 

SOUZA MONTAGNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁBIO RICARDO PAWLINA DO AMARAL, 

PAULO KALIZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, OLIVALDO BATISTA DA SILVA - 

OAB:14959/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRACILDO PEREIRA DE 

CARVALHO - OAB:7681/MT, MARIA ELIANA GUILHERMETTI DE 

CARVALHO - OAB:10396

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 
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IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

solicitante ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR, 

OAB/MT 21.051 para que saiba que o feito foi desarquivado conforme 

pedido retro, bem como que os autos encontram-se disponíveis para vista 

pelo prazo de 05(cinco) dias, nos termos do artigo 599 da CNGC/MT. Fica 

advertido o advogado de que, nada sendo requerido no prazo indicado, o 

processo voltará ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105957 Nr: 4995-79.2011.811.0037

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KDSVDS, AADSJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

solicitante LARA DE OLIVEIRA, OAB/MT 18.817 para que saiba que o feito 

foi desarquivado conforme pedido retro, bem como que os autos 

encontram-se disponíveis para vista pelo prazo de 05(cinco) dias, nos 

termos do artigo 599 da CNGC/MT. Fica advertido o advogado de que, 

nada sendo requerido no prazo indicado, o processo voltará ao arquivo.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005699-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA ALBERTTI PIOVEZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

que seja intimada a parte autora para, querendo, manifestar-se sobre a 

petição retro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000460-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. E. TRANSPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001992-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO MION (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002276-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREUZA SIRQUEIRA DELMON (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003117-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR PEREZ BEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT8413-O (ADVOGADO(A))

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

SELMA DE AZEVEDO BONIM OAB - 677.867.409-10 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para se manifestar sobre os documentos 

juntados conforme ID 9940328, 9940340 e 9940350 nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003117-92.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEONOR PEREZ BEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAQUEL DREYER OAB - MT8413-O (ADVOGADO(A))

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

SELMA DE AZEVEDO BONIM OAB - 677.867.409-10 (CURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1003117-92.2017.8.11.0037 LEONOR PEREZ BEGA UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos. Intimem-se as partes para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda 

pretendem produzir, com as devidas justificativas, sob pena de 

indeferimento. Com a especificação das provas, venham os autos 

conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000456-77.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VITALINO ARTUZI (REU)

VALTEMIR JOSE RIVA SECCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000456-77.2016.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA RÉU: 

VITALINO ARTUZI, VALTEMIR JOSE RIVA SECCO Vistos. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A 

em face de VITALINO ARTUZI e VALTEMIR JOSE RIVA SECCO, 

devidamente qualificados nos autos. No ID nº 7997774, o 

excipiente/requerido VITALINO ARTUZI interpôs exceção de 

pré-executividade, alegando, em síntese, a prescrição do crédito, visto 

que a data de vencimento da dívida se deu em 31/10/2003. Assim, requer 

o reconhecimento da prescrição e a extinção da ação. Instado, o 

excepto/requerente manifestou-se conforme ID nº 8051336, 

argumentando a não ocorrência da prescrição, tendo em vista que foi 

pactuado entre as partes o alongamento da dívida, com vencimento 

extraordinário em 31/10/2025. É o breve relatório. Fundamento e decido. A 

exceção de pré-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de 

defesa disponível ao executado, independentemente do uso dos 

embargos à execução. Tal medida versa apenas sobre questões de 

ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, 

contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar 

documentação hábil a comprovação de desconstituição do título em que se 

funda o direito do exequente. No caso dos autos, a parte requerida alega, 

em sede de exceção de pré-executividade, que a pretensão da parte 

requerente encontra-se prescrita. Em que pese ser a exceção de 

pré-executividade defesa própria da ação executiva, a prescrição trata-se 

de matéria de ordem pública, podendo ser alegada por simples petição e, 

até mesmo, reconhecida de ofício, razão pela qual a inadequação da via 

eleita não prejudica sua análise. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. 

INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ARGUIR A QUESTÃO RELATIVA A 

PRESCRIÇÃO E DEMAIS POSSÍVEIS NULIDADES MEDIANTE SIMPLES 

PETIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Embora transcorrido o prazo 

legal, em se tratando de matéria de ordem pública não haverá preclusão 

temporal, já que, uma vez identificada, pode ser sanada inclusive de ofício 

e em qualquer tempo e grau de jurisdição. Por tal razão, não poderá o 

magistrado furtar-se da análise das alegações de prescrição e nulidades, 

independentemente da forma que este tenha sido aventado pelas partes, 

se por meio de embargos à execução, impugnação ou mera petição. 

Inocorrência da preclusão material. DECISÃO DESCONSTITUÍDA, DE 

OFÍCIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (TJ-RS - AI: 

70074550625 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 

07/03/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 15/03/2018). Da análise dos documentos que instruem a 

ação, verifico que o vencimento da dívida deu-se, originalmente, em 

31/10/2002, sendo posteriormente postergada para 31/10/2003, por meio 

de aditivo (ID nº 4285012). Assim, não obstante as alegações da parte 

requerente de que teria havido o alongamento da dívida com vencimento 

extraordinário para 2025, o documento juntado aos autos não é suficiente 

para comprovar a securitização do débito, visto tratar-se de mero 

informativo, sem assinatura das partes requeridas. Com efeito, dispõe o 

artigo 205, §5º, I, do Código de Processo Civil que prescreve em cinco 

anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de 

instrumento público ou particular, com termo inicial do prazo na data de 

vencimento da última parcela. Neste sentido: REGIMENTAL - APELAÇÃO – 

AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE 

SEGUIMENTO - MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - INSTRUMENTO 

PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO 

CIVIL - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DE 

VENCIMENTO DO TÍTULO - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - ART. 20, § 3º, CPC - INCONFORMISMO 

DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO 

IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A ação 

monitória, em que se pretende a cobrança de dívida representada por 

instrumento particular de confissão de dívida, prescreve em 5 (cinco) 

anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, com termo 

inicial do prazo na data de vencimento do título. Precedentes do STJ. 

Mantidos os honorários porque fixados dentro dos parâmetros da 

razoabilidade. (TJ-MT - AGR: 01125511820158110000 112551/2015, 

Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 

26/08/2015, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2015). 

Destarte, vencida a última parcela do débito em 31/10/2003, encontra-se 

prescrita a pretensão autoral. Ante o exposto, RECONHEÇO A 

PRESCRIÇÃO da pretensão do requerente e, por consequência, JULGO 

EXTINTO feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo 

Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas e taxas judiciais e 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor 

atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004927-34.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR CARNIELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE OAB - MT12750-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004927-34.2019.8.11.0037. AUTOR(A): CLAUDEMIR CARNIELLO REU: 

CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL 

Vistos. Considerando a informação do falecimento da parte requerente, 

informada na petição retro, intime-se o advogado da parte requerente para 

que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a habilitação dos herdeiros 

da parte executada, com a devida qualificação de cada sucessor, nos 

termos do artigo 313, §2º, I, do Código de Processo Civil. Ainda, suspendo 

o processo nos termos do artigo 313, I, do Código de Processo Civil. 

Intime-se a parte requerida para conhecimento. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003949-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REDE MAIS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

MARIA ENELI PIZZOLATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA OAB - MT7648-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1003949-57.2019.8.11.0037 MARIA ENELI PIZZOLATTO e outros 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000490-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIENE MOREIRA MOURA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002242-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO GAMA FILHO OAB - MT13444/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico, para os devidos fins, que por um equívoco desta secretaria, o 

mandado de intimação foi expedido com a data de audiência para o dia 

31/01/2020, quando o correto era dia 30/01/2020. Todavia, nos termos da 

legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de que sejam intimadas as partes para cientificá-los de 

que a audiência será realizada no dia 31/01/2020 às 15:00 horas, na sede 

deste Juízo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008357-28.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OCTAVIO ROSSI ORTOLANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000861-11.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000364-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE LEMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008354-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000844-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO QUEIROZ DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-O (ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001640-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO VILELA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005632-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI VALENTIN DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001646-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NILVACI MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 
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direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002262-45.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WALDOMIRO RESPLANDE DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001767-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para 

impugnar a contestação, no prazo legal, requerendo o que entender de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001194-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELSA APARECIDA PONCHIO MONTORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1001194-94.2018.8.11.0037 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE 

OLIVEIRA JUNIOR Vistos. Sobre a petição retro, diga a parte requerida, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para 

deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001437-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1001437-38.2018.8.11.0037 FRANCISCO DE ASSIS BB-BANCO DE 

INVESTIMENTO S.A. e outros Vistos. Intimem-se as partes para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que ainda pretendem 

produzir, com as devidas justificativas, sob pena de indeferimento. Com a 

especificação das provas, venham os autos conclusos para deliberações. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003910-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VOLNEI DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR OAB - MT0006824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIEGO ANTONIO DUARTE (TESTEMUNHA)

CELSO XAVIER AZEVEDO (TESTEMUNHA)

SELMA PEREZ DE AZEVEDO (TESTEMUNHA)

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI (TESTEMUNHA)

AMAURI JOAO DE AZEVEDO (TESTEMUNHA)

TALES ROBERTO DIAS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1003910-31.2017.8.11.0037 AUTOR: JULIANO VOLNEI DE ANDRADE RÉU: 

LUIZ GONZAGA PEREIRA Visto, Trata-se de Ação de cobrança. 

Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz recebe a exordial nos seus 

precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em consonância com o artigo 334 

do Código de Processo Civil, designa-se o dia 23/11/2017, às 13h30min, 

para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a sessão será 

realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. 

Cite(m)-se o(s) réu(s) com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

data da audiência. Caso as partes não tenham interesse na composição 

consensual, deverão manifestar-se expressamente, cabendo à parte 

requerida manifestar seu desinteresse por meio de petição apresentada 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 

Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, 

ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente 

de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Apresentada 

contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a sessão designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 28 de agosto de 2017. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005946-75.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P F P COMERCIO DE BEBIDAS E MERCEARIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte requerente para manifestar no prazo de 05 (cinco) 

dias acerca da correspondência devolvida (ID 28207135)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007082-44.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUTIERE ALVES CARVALHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1007082-44.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): GUTIERE ALVES CARVALHO REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Inicialmente, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda a conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, 

sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e 

de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora. Em caso de 

não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos 

do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte 

executada imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 

do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, 

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

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001289-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001289-27.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: JOAO OLIVEIRA DE LIMA 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ajuizada por JOÃO OLIVEIRA DE LIMA 

em face do BANCO DO BRASIL, ambos devidamente qualificados nos 

autos. No ID 28098709, a parte requerida informa o acordo entabulado 

entre as partes e pugna pela sua homologação e extinção do feito. É a 

síntese do relatório. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico 

que houve acordo judicial entre as partes litigantes, devidamente 

representadas por seus procuradores, as quais estabelecem parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido nestes autos, 

razão pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentaram 

ao juízo solução pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o acordo entabulado no ID 28098709, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

sentença, e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Custas e honorários advocatícios nos termos do acordo. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003910-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VOLNEI DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR OAB - MT0006824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DIEGO ANTONIO DUARTE (TESTEMUNHA)

CELSO XAVIER AZEVEDO (TESTEMUNHA)

SELMA PEREZ DE AZEVEDO (TESTEMUNHA)

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI (TESTEMUNHA)

AMAURI JOAO DE AZEVEDO (TESTEMUNHA)

TALES ROBERTO DIAS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Numero do Processo: 

1003910-31.2017.8.11.0037 AUTOR: JULIANO VOLNEI DE ANDRADE RÉU: 

LUIZ GONZAGA PEREIRA Visto, Trata-se de Ação de cobrança. 

Preenchidos os requisitos, o Estado-juiz recebe a exordial nos seus 

precisos termos (art.319 e 320 do CPC). Em consonância com o artigo 334 

do Código de Processo Civil, designa-se o dia 23/11/2017, às 13h30min, 

para sessão de conciliação (art. 165, do CPC). Conste que a sessão será 

realizada por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. 

Cite(m)-se o(s) réu(s) com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência da 

data da audiência. Caso as partes não tenham interesse na composição 

consensual, deverão manifestar-se expressamente, cabendo à parte 

requerida manifestar seu desinteresse por meio de petição apresentada 

com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data da audiência. 

Conste que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, 

ou se qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente 

de intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do art.335 do CPC. Apresentada 

contestação, e sendo alegado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor, intime-se o requerente, para, querendo, se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes, na pessoa de seus 

respectivos advogados, para comparecerem a sessão designada, não 

havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser acompanhada da 

íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo 

eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º do 

CPC, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei Publique-se e intime-se. 

Primavera do Leste/MT, 28 de agosto de 2017. GLENDA MOREIRA 

BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003910-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO VOLNEI DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

EDESIO SOARES ARAUJO JUNIOR OAB - MT0006824A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ GONZAGA PEREIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE CASTRO OAB - MT20442/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL DA ROSA KLEIN OAB - MT21959/O (ADVOGADO(A))
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Outros Interessados:

DIEGO ANTONIO DUARTE (TESTEMUNHA)

CELSO XAVIER AZEVEDO (TESTEMUNHA)

SELMA PEREZ DE AZEVEDO (TESTEMUNHA)

TAINARA RAVANELLO CARBONIERI (TESTEMUNHA)

AMAURI JOAO DE AZEVEDO (TESTEMUNHA)

TALES ROBERTO DIAS (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003910-31.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): JULIANO VOLNEI DE ANDRADE REU: LUIZ GONZAGA 

PEREIRA Vistos. Considerando a informação do falecimento da parte 

requerida, informada na petição retro, intime-se o advogado da parte 

requerente para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, promova a 

habilitação dos herdeiros da parte executada, com a devida qualificação 

de cada sucessor, nos termos do artigo 313, §2º, I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, suspendo o processo nos termos do artigo 313, I, 

do Código de Processo Civil. Considerando que o acordo apresentado nos 

autos no ID 20000755, ainda não foi homologado por este juízo, não há se 

falar em seu descumprimento. Não obstante, o acordo foi assinado pelo 

espolio do requerido que sequer consta no ´polo passivo da ação. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004738-27.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UBIRATAN JESUS FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO(A))

CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER OAB - MT26293/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004738-27.2017.8.11.0037. REQUERENTE: KIRTON BANK S/A BANCO 

MULTIPLO REQUERIDO: UBIRATAN JESUS FERREIRA DE SOUSA Vistos. 

Defiro o pedido de ID nº 20052873. Proceda-se nova tentativa de 

apreensão do bem indicado na inicial, conforme determinado na decisão 

de ID nº 12531885. Para tanto, intime-se a parte requerente para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, indicar o endereço a ser cumprido o mandado, 

recolhendo as diligencias necessárias. Intimem-se Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de 

janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000305-72.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI MONTAGNI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000305-72.2020.8.11.0037. 

AUTOR(A): DARCI MONTAGNI REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA proposta por DARCI MONTAGNI contra ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que possui uma média de 

consumo energético de R$ 9.089,05 (nove mil e oitenta e nove reais e 

cinco centavos), considerando um lapso de 12 meses (Agosto de 2018 - 

Agosto de 2019), sendo que, no segundo semestre do ano de 2019, 

implantou em sua propriedade uma minigeração solar. Aduz que, em razão 

da instalação da minigeração, foi necessário efetuar a substituição do 

medidor energético Unidirecional por um Bidirecional, o que ocorreu em 16 

de agosto de 2.019. Assevera que a leitura do mês de setembro de 2019 

(período de 19/08/2019 – 17/09/2019) apresentou consumo de 

168.462kw, sendo emitida fatura no valor de R$97.497,55. Afirma que, em 

contanto com a requerida, essa informou se tratar de consumo residual 

referente ao medidor unidirecional e que, após a revisão da fatura pela 

concessionária requerida, houve o aumento do consumo faturado para 

171.462kw. No entanto, o valor da fatura foi reduzido para R$91.157,96. 

Relata que, diante de tantas divergências, solicitou à requerida que 

apresentasse um documento chamado Memória de Massa, que afere o 

consumo energético diário em intervalos de 15 (quinze) minutos, no 

entanto, a parte requerida informou que não possuía aludido documento 

referente ao mês discutido (setembro/2019). Expõe que a troca do 

medidor ocorreu em momento anterior ao início do período contabilizado 

para aferir o consumo que resultou na fatura objeto da lide, bem como que 

a troca do medidor ocorreu de forma unilateral, sem a participação do 

requerente. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para 

determinar a suspensão da fatura referente ao mês de setembro de 2019, 

no valor de R$91.157,96, bem como para que a parte requerida se 

abstenha de incluir o nome da requerente nos cadastros de inadimplentes 

até o final da ação, sob pena de multa, requerendo, ainda, o depósito 

judicial do valor incontroverso no montante de R$9.089,052 (nove mil e 

oitenta e nove reais e cinco centavos). No mérito, requer a procedência da 

ação, confirmando a liminar deferida, desconstituindo o débito cobrado 

pela requerida no valor de R$91.157,96, consolidando, como valor devido, 

a média de consumo dos últimos 12 (doze) meses pretéritos à fatura 

questionada, qual seja, R$9.089,05. É o relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No caso dos autos, verifico a presença dos 

requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, vez que o 

consumo de energia da parte requerente aumentou drasticamente no mês 

em que houve a troca do medidor, troca esta que alega a parte requerente 

não ter acompanhado, o que demonstra a probabilidade do direito 

invocado. Ainda, no caso em apreço, vislumbro a presença do perigo de 

dano, visto que o fornecimento de energia elétrica é serviço público 

essencial, sendo imprescindível para a continuação das atividades rurais 

realizadas propriedade no qual se encontra a unidade consumidora 

mencionada nos autos. Outrossim, a cobrança poderá ensejar a inscrição 

em cadastro nominais restritivos que impactará o crédito do autor, 

comprometendo suas atividades econômicas. Acrescento que a 

concessão da medida não trará nenhum prejuízo a parte demanda, 

tampouco a perigo de sua irreversibilidade. Assim, não obstante as 

limitações probatórias desse limiar de processo, satisfeitos e presentes 

mostram-se os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo 

imperiosa a concessão da tutela requerida. Ante o exposto, e por tudo 

mais que dos autos consta, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS 

EFEITOS DA TUTELA, nos termos do artigo 300 do Código de Processo 

Civil, e DETERMINO que a requerida se abstenha de incluir o nome do 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como que se 

abstenha de cortar o fornecimento de energia da unidade consumidora nº 

6/1600688-4, em razão do débito no valor de R$ 91.157,96 (noventa e um 

mil, cento e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), sob pena 

de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), a ser revertida em 

favor da parte autora até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Defiro, 

ainda, o depósito judicial do valor incontroverso de R$9.089,052 (nove mil 

e oitenta e nove reais e cinco centavos). Para seguimento do feito, em 
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consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designo o dia 

19 de março de 2.020, às 16h00min para sessão de conciliação (artigo 

165, do Código de Processo Civil). Conste que a sessão será realizada 

por conciliador, na sede deste juízo, na “sala de conciliação”. Cite-se e 

intime-se o requerido para comparecer a audiência. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 

atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Não havendo acordo, ou se 

qualquer parte não comparecer na sessão designada, independente de 

intimação, o réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil. Caso 

seja apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta 

precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá ser 

acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. Tratando-se 

de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 

4º e 6º do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade 

prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. Publique-se e 

intime-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002794-19.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

N. K. V. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 ª  V A R A 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

1002794-19.2019.8.11.0037 N. K. V. C. BANCO BRADESCO Vistos. 

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento. Com a especificação das provas, venham os 

autos conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006804-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERILIO VIEIRA DE MATOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT17658-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1006804-43.2018.8.11.0037 AUTOR(A): ERILIO VIEIRA DE MATOS REU: 

BANCO PAN Vistos. Sobre a petição de retro, manifeste-se a parte 

requerente, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de 

janeiro de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003437-74.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEIBUN OGUIDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELZA HATSUE OGUIDO OAB - 851.298.521-68 (REPRESENTANTE)

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA OAB - MT8625/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003437-74.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SEIBUN OGUIDO 

REPRESENTANTE: ELZA HATSUE OGUIDO REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. Indefiro o requerimento de ID 24284812, vez que não 

há comprovação nos autos de que foram esgotados todos os meios de 

localizar o atual paradeiro do requerido, ressaltando-se que a intimação 

por edital é medida extrema e só deve ser utilizada quando a parte 

requerente não lograr êxito para localização da parte requerida. Dessa 

forma, intime-se a parte requerente para manifestar o entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000972-63.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Numero do Processo: 

1000972-63.2017.8.11.0037 AUTOR: JOAO OLIVEIRA DE LIMA RÉU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos, Trata-se de AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS proposta por João Oliveira de Lima contra 

o Banco do Brasil S/A. Anota que firmou contrato de prestação de 

serviços advocatícios com o requerido e que, após mais de 15 (quinze) 

anos, este rescindiu unilateralmente o contrato, sem que o contratado 

(requerente) tivesse incorrido em culpa. Diz que com a rescisão foi 

impossibilitado de receber os honorários dos trabalhos realizados pelo 

período de 06 (seis) anos na ação de execução sob n° 280/2007, 

proposta nesta comarca, o que lhe assegura o direito a postular o 

arbitramento judicial. Pede a condenação do requerido em, no mínimo, 20% 

do valor real da causa ou do benefício econômico que advier ao cliente, 

acrescido de correção monetária e juros de mora, além da condenação em 

honorários de sucumbência. O requerido, em contestação, refuta os 

termos da inicial e defende, preliminarmente, a impugnação ao valor da 

causa, a ocorrência da prescrição/decadência, sob o fundamento de a 

real intenção do autor ser discutir cláusula contratual, a inépcia da petição 

inicial e a carência da ação, por pretender receber honorários de forma 

diversa da contratada e de que somente cabe ação de arbitramento no 

caso da inexistência de estipulação ou acordo dos honorários. No mérito, 

afirma a higidez do contrato e sustenta a fixação dos honorários conforme 

as cláusulas estabelecidas. Pede a improcedência da ação. Houve réplica 

(id. 7817186). Na sequência, realizou-se audiência de conciliação, 

restando negativa, ante a ausência de proposta (id.9271403). É o breve 

relato. Fundamenta-se. Decide-se. A presente ação não reclama a 

produção de outras provas, de modo que se passa ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil. 

Ab initio, verifica-se a improcedência das preliminares. Não há que se falar 

em prescrição ou decadência, à medida que o autor não discute cláusula 

contratual, mas o seu direito às verbas honorárias em decorrência de 

rescisão antecipada e unilateral do contrato. No que pertine à preliminar de 

inépcia da inicial e carência da ação, verifica-se que estas se confundem 

com o mérito. Em relação a preliminar de impugnação ao valor da causa, 
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verifica-se que o artigo 291 do Código de Processo Civil traz que toda a 

causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível. Assim, em que pese as alegações do requerido, 

verifica-se que o valor na referida ação será ainda fixado, sendo por tanto 

hipotético na data da propositura da ação, razão pela qual, rejeita-se a 

preliminar arguida. Desse modo, afastam-se as preliminares suscitadas. 

Quanto ao mérito, a ação é parcialmente procedente, e merece reparo 

apenas no que toca ao valor pretendido a título de arbitramento de 

honorários. O cerne da controvérsia está em saber se o requerente tem 

direito ao arbitramento judicial dos honorários em razão do rompimento 

antecipado da avença ou se os honorários somente seriam devidos ao 

final da demanda de execução e se o exequente (requerido) obtivesse 

sucesso. A matéria está sedimentada no âmbito do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, no sentido de existir o direito ao arbitramento 

judicial dos honorários no caso de rescisão antecipada do contrato e 

mesmo quando há cláusula que prevê a remuneração exclusivamente pela 

sucumbência, verbis: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – 

CONTRATO VERBAL – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO 

CURSO DO PROCESSO – DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS 

HONORÁRIOS – § 2º DO ARTIGO 22 DO ESTATUTO DA ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL E § 4º DO ARTIGO 20 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL – SERVIÇOS PRESTADOS PARCIALMENTE – 

HONORÁRIOS DEVIDOS – FIXAÇÃO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO 

DESPROVIDO. Ainda que tenha havido contrato verbal com previsão de 

recebimento dos honorários advocatícios apenas se houver sucumbência 

(ao final da demanda), o rompimento da avença antes de finda a demanda 

pelo contratante, impedindo o recebimento dessa remuneração, garante ao 

profissional o direito de pleitear em juízo o arbitramento da verba, sob pena 

de locupletamento ilícito do contratante. (...) (Ap 71317/2015, DESA. 

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 28/10/2015) AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 106189/2015 - AÇÃO DE 

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO QUE 

PREVÊ A REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DECORRENTE DE 

SUCUMBÊNCIA - RECISÃO CONTRATUAL - DIREITO DO CAUSÍDICO DE 

RECEBER PELOS SERVIÇOS PRESTADOS ATÉ ENTÃO - RECURSO 

DESPROVIDO. Embora havendo previsão contratual para recebimento da 

verba honorária em razão da sucumbência, porém na hipótese de a 

instituição financeira ter rescindido o contrato de prestação de serviços, o 

causídico faz jus ao recebimento pelos serviços prestados até então. (Ag 

144041/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2015, Publicado no DJE 

11/12/2015) No caso, o requerente demonstrou a existência da 

contratação, a prestação dos serviços na ação de execução n° 280/2007, 

a rescisão unilateral promovida pelo requerido, além do não recebimento 

de qualquer valor pelos serviços prestados até então, de modo que o 

acolhimento do pedido é medida que se impõe. Ao analisar os documentos 

apresentados, verifica-se que o valor pretendido a título de honorários 

(mínimo de 20% do valor atualizado da dívida) é exacerbado. Com efeito, 

embora o contrato tenha sido rescindido, se o requerente continuasse na 

prestação dos serviços, ou seja, se permanecesse atuando por mais 

tempo nos processos, não receberia o valor que pretende seja arbitrado, 

mas sim um valor menor, conforme previsão da cláusula oitava e seus 

parágrafos, logo, entendo prudente e razoável a fixação dos honorários 

decorrentes do trabalho apresentado na ação de execução n° 280/2007 

no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Forte nesses fundamentos, o 

Estado-juiz resolve o mérito da ação e julga parcialmente procedente o 

pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 

(oito mil reais) a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo 

requerente na ação de execução n° 280/2007, com a incidência de 

correção monetária e juros de mora desde a data da citação. Ante o 

requerente ter sucumbido em parte mínima do pedido, condena-se o 

requerido nas custas e despesas processuais, bom como em honorários 

advocatícios no valor de 10% sobre o valor da condenação. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as anotações e cautelas de costume. 

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo. Intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de setembro de 2017. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1008347-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL MARCAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1008347-81.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DANIEL MARCAL REU: EMERSON MARIO MARCAL PEREIRA 

Vistos. Com fundamento no artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, e 

considerando que o requerido foi devidamente citado, e não quitou a 

dívida, CONVERTO O MANDADO MONITÓRIO EM EXECUTIVO, 

constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, observando-se, 

no que couber, o título II do livro I da parte especial. Conforme artigo 523 

do mesmo Código, intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido de custas processuais. Não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa 

de 10 % (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10 % 

(dez por cento). Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, 

a multa e os honorários previstos no §1º incidirão sobre o restante. Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, intime-se o exequente 

para dar andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006466-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARYANE SILVA SOARES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYRA COSMO DA SILVA OAB - DF44469 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar via imprensa, requerente para impugnar a contestação, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006409-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SOARES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1006409-51.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): LUCAS SOARES DA SILVA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Inicialmente, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária proceda a conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, 

sob pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e 

de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora. Em caso de 

não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos 

do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo intimar a parte 

executada imediatamente, na pessoa de seu advogado (artigos 272 e 273 

do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu representante legal, 

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

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020. 
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Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000281-44.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL XAVIER RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT21051/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000281-44.2020.8.11.0037. AUTOR(A): IZABEL XAVIER RAMOS REU: 

BANCO PAN Vistos. Intime-se a parte requerente, por meio de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos 

comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada, (declaração de 

imposto de renda, extrato INSS e outros), sob pena de indeferimento do 

pedido de assistência judiciaria gratuita (art.99 § 2o do CPC). Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. Certifique-se o 

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

Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001111-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA 

REGIAO SUL DO MATO GROSSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES OAB - DF0037156A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROMAGNOLI ROSSETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001111-78.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES 

RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO REU: FERNANDO 

ROMAGNOLI ROSSETO Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte 

requerente pugna pela prova emprestada referente ao depoimento da 

testemunha JUACIR JOÃO WISCHNESKI, realizado no processo n° 

1000559-50.2017.8.11.0037, em que a cooperativa move em face de 

Inácio Camilo Ruaro, perante a 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, 

bem como pela intimação da OCB/MT (Organização das Cooperativas do 

Brasil no Estado de Mato Grosso) para intervir no feito como Amicus 

Curiae, por ser detentora de conhecimentos técnicos e especializados na 

matéria cooperativista. Em relação a esses pedidos, intime-se parte 

requerida para se manifestar em 5 (cinco) dias. Por sua vez, a parte 

requerida pugna pela realização de prova pericial consistente na apuração 

das perdas operacionais e nas perdas originadas pelos encargos 

financeiros sobre investimentos e classificadas como despesas gerais. 

Em que pese os fundamentos expostos pelo requerido, entendo que 

referidos cálculos não devem ser realizados neste momento processuais, 

mas sim em eventual apuração de liquidação de sentença, no caso de 

procedência da ação. Ainda, pleiteia a parte requerida pelo depoimento 

pessoal do representante legal da Cooaleste, o qual defiro. Assim, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 06/05/2020, às 14:30. Caso 

haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, intimem-se 

os depoentes, pessoalmente, e seus patronos, ressaltando que se 

presumirão confessados os fatos contra eles alegados caso não 

compareçam, ou, comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 

385, §1º, do Código de Processo Civil. As testemunhas deverão ser 

tempestivamente arroladas, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da 

intimação desta decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte, bem 

como as que residirem fora desta Comarca deverão ser ouvidas nas 

Comarcas de domicílio, através de Carta Precatória. Consigno que, em 

face do princípio da celeridade processual e o disposto no artigo 455 do 

Código de Processo Civil, as partes deverão trazer suas testemunhas ao 

ato processual independente de intimação realizada pelo Juízo, exceto em 

se tratando de testemunhas arroladas pela Defensoria Pública ou NAJU 

(Núcleo de Assistência de Prática Jurídica). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 22 de janeiro de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005140-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VASILY BARSUKOV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT0010933S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005140-40.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: VASILY BARSUKOV EXECUTADO: BANCO DO BRASIL 

Vistos. Trata-se de requerimento individual de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

PROVISÓRIA ajuizada por VASILY BARSUKOV em desfavor do BANCO 

DO BRASIL S/A, em decorrência da sentença coletiva proferida nos autos 

do processo da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF 

e no acórdão no RECURSO ESPECIAL Nº 1.319.232 - DF 

(2012/0077157-3), que condenou a requerida, além de outras medidas, à 

restituição das cotas adquiridas pelos investidores. Preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a presente 

liquidação de sentença pelo procedimento comum, que deve ser 

processada na forma do artigo 509, II, do Código de Processo Civil. Cite-se 

a parte contrária para, querendo, responder a ação, no prazo de 15 dias 

(artigo 511 do CPC), sob as advertências da Lei (artigo 344 do CPC). 

Ainda, intime-se a parte requerida para que proceda a apresentação dos 

slips e/ou extratos de evolução dos débitos onde constam todos os 

lançamentos, desde a liberação do crédito rural até a última movimentação 

ou liquidação, ou seja, as variações, 1, 901, 801, etc., dos slips/relatórios 

XER 712 das cédulas rurais nº 89/00414-0, 89/00413-2, 88/00548-8 e 

88/00549-6 em nome do exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 524, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil. Decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, intime-se o autor para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Via digitalmente 

assinada da decisão e instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. A presente intimação deverá ser acompanhada da íntegra da 

petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em 

prestígio às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do mesmo Código. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006912-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL OUVERNEY ROCCO (REU)

EVANIR OUVERNEY ROCCO (REU)

JULIANA OUVERNEY ROCCO (REU)

VALDOMIRO ROCCO (REU)

RODOLFO OUVERNEY ROCCO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1006912-72.2018.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

VALDOMIRO ROCCO, EVANIR OUVERNEY ROCCO, RODOLFO 

OUVERNEY ROCCO, JULIANA OUVERNEY ROCCO, DANIEL OUVERNEY 

ROCCO Vistos. Defiro o requerimento retro. Cumpra-se na forma 

requerida, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006912-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL OUVERNEY ROCCO (REU)

EVANIR OUVERNEY ROCCO (REU)

JULIANA OUVERNEY ROCCO (REU)

VALDOMIRO ROCCO (REU)

RODOLFO OUVERNEY ROCCO (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e 

PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça para 

cumprimento do mandado de outra localização, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, devendo ser encaminhado a este Juízo a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149728 Nr: 4254-97.2015.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, considerando que a parte 

executada já foi intimada por seus advogados e não se manifestou 

conforme a certidão de fls. 262, bem como que o endereço indicado à fl. 

78 se localiza em outra comarca.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 237185 Nr: 7771-71.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACY PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE "PRIMACREDI"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GOMES - 

OAB:MT 26227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON NEVES - OAB:MT 18174, 

LEONARDO NICOLINO - OAB:12900

 Certifico, para os devidos fins, que nesta data cadastrei os advogados do 

embargado. Assim, serve a presente para citá-los acerca da decisão cujo 

dispositivo segue abaixo:

 "Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA para DETERMINAR a 

retirada de restrição do bem FORD F1000, placa JYQ9023, ano/modelo 

1988/1989, cor PRETA e chassi 9BFEXXL31JDB89969, bem como 

SUSPENDO os autos em apenso (Código 144436) em relação a este bem 

até o julgamento dos presentes embargos.

Proceda-se a citação do embargado para, querendo, contestar, no prazo 

legal, consignando-se que, não sendo contestado o pedido, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela 

embargante (Código de Processo Civil, artigo 344).

Traslade-se cópia desta decisão aos autos em apenso, código nº 151753.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 149310 Nr: 4018-48.2015.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - 

OAB:4257-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656, ROMEU DE AQUINO 

NUNES - OAB:3.770, WILLIAM JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:MT-3.928

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda a conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença.

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

efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado, sob 

pena de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de 

imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

nos termos do artigo 523, §3°, do Código de Processo Civil, devendo 

intimar a parte executada imediatamente, na pessoa de seu advogado 

(artigos 272 e 273 do Código de Processo Civil), ou, na falta deste, o seu 

representante legal, ou pessoalmente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 139700 Nr: 10091-70.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAZINCRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA CRISTINA BEVILACQUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CARRETO - OAB:MT 

18.929-A, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente apresenta pedido 

de impugnação à justiça gratuita. Todavia, não havendo impugnação no 

momento oportuno, aperfeiçoa-se a preclusão temporal do direito de 

rediscutir a matéria, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil.

Ademais, não há elementos no feito, ou qualquer prova, capazes de 

afastar a veracidade da declaração do benefício da justiça gratuita.

Sendo assim, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de 

Processo Civil, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 116946 Nr: 7615-30.2012.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAM BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ALGODOEIRA & PRESTADORA DE 

SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:MT/9172-B

 Vistos.

Tendo em vista a manifestação de fls. 165/166, proceda-se ao 

desentranhamento das referidas petições dos autos (código 125967), 
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juntando-as em seus respectivos processos, conforme requerido.

Sem prejuízo, cumpra integralmente o despacho de fl. 162.

Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 16 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 11613 Nr: 566-55.2000.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CLINIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Aguarde-se manifestação nos autos em apenso (Código 235258).

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 235258 Nr: 6925-54.2019.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PABLO RHUAN JAHNEL DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FERNANDES TURATTI - 

OAB:MT 13755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Vistos.

Para melhor análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita do embargante, intime-se por meio de seu advogado para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar documentos comprobatórios da 

hipossuficiência financeira alegada (declaração de imposto de renda, 

carteira de trabalho e outros), sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita (artigo 99, § 2º do CPC).

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para análise. 

Certifique-se o necessário.

Intimem-se

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 34046 Nr: 2284-14.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA PRIMAVERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:OAB/PE 1248-A, SERGIO MONTENEGRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:OAB/SP 352103

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:MT/13.909-B, ZAID ARBID - OAB:1822A

 Vistos.

Sobre a petição de fls. 319/320, diga a parte exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias.

Sem prejuízo, sobre a petição e documentos de fls. 321/329, diga a parte 

executada, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 32729 Nr: 951-27.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: OSMAR MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALENTIN MARTIGNAGO, VILMAR 

MARTIGNAGO - ESPÓLIO, ÉDSON LEANDRO MARTIGNAGO, ANDERSON 

DOUGLAS BERTOLINO AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR DE JESUS RODRIQUES - 

OAB:10438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559, EDMAR DE JESUS RODRIGUES - OAB:10438/MT, 

SIRLEI DE LURDES PERI - OAB:OAB/PR 51.416

 Vistos.

Inicialmente, verifico que as fls. 358/359, as partes noticiam que 

transigiram extrajudicialmente, porém, não houve a juntada do acordo 

pactuado, devidamente assinado pelas partes e seus procuradores.

Ademais, em análise à cadeia de procurações, verifico que a parte 

executada VILMAR MARTIGNAGO – Espólio, representado pelo 

inventariante Edson Leandro Martignago, apresenta à fl. 329/V, 

procuração às advogadas Dra. Cibellly de Jesus Amaral e Dra. Sirlei de 

Lurdes Peri, não havendo em momento posterior substabelecimento 

destas para outros procuradores.

Às fls. 339 e 341/342, constato a juntada de substabelecimento do Dr. 

Edmar de Jesus Rodrigues, inicialmente patrono de OSMAR E VALENTIN 

MARTIGNAGO (fls. 257/258) para advogada Dra. Tainara Ravanello 

Carbonieri, apenas em relação à parte ao Sr. OSMAR MARTIGNAGO.

Assim, antes de analisar a petição de fls. 358/359, intimem-se as partes 

para apresentar o acordo noticiado, devidamente assinado, bem como a 

cadeia de procurações, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 39098 Nr: 1520-91.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLON RIVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOMFIM - 

OAB:MT/14533, BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - OAB:15321/MT, 

CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, ELISABETE FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:MT 13905-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 280/281.

Deste modo, intime-se o executado, na pessoa de seu advogado e, não 

havendo patrono constituído, intime-o pessoalmente para, no prazo de 

05(cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, livres e 

desembaraçados de ônus, sob as penas do artigo 774, V, do Código de 

Processo Civil.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 145111 Nr: 2117-45.2015.811.0037

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

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

 PARTE AUTORA: ALBERTO ALVES PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO CEZARINO CREMA, FABRÍCIO 

JACOB DA SILVA, HERALDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT 21.051/B

 Vistos.

Considerando o reconhecimento da conexão deste feito com as ações de 

código 145110 e 145112, apensem-se os autos.

Após, aguarde-se o fim da instrução dos demais processos conexos para 

prolação de sentença em conjunto.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 136072 Nr: 7626-88.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

MÉDIO LESTE DE MT - SICOOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOSMA REUTOW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 

10 (dez) dias.

Após, retornem conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 31315 Nr: 3535-04.2004.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARVALHO NETO, VALDOMIRO 

FIGUEIREDO NEVES, INES BARBOSA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPLANADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

COLCHÕES LTDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, os acordos entabulado às 

fls. 663/665 e 670/672, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso, fazendo seus termos parte integrante desta decisão, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com relação à parte PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS LTDA, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, e artigo 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil.Expeça-se o alvará judicial eletrônico em favor dos autores, 

referente aos valores já depositados nos autos, conforme dados 

bancários indicados à fl. 687, nos termos do artigo 450 da CNGC 

Judicial.Sem prejuízo, determino a suspensão do processo em relação a 

requerida ESPLANADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA, até 

o cumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 313, II, 921, I e 922, 

todos do Código de Processo Civil.Decorrido o prazo, intimem-se as partes 

para informar se os acordos foram integralmente cumpridos.Após 

certifique-se e concluso para sentença.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2.020. 

Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 32101 Nr: 356-28.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRN, DR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO REZENDE 

FORTES JUNIOR - OAB:MT/14848, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B, Luis Carlos Conejo - OAB:MT 13056

 Vistos.

Defiro os pedidos de fls. 229/231.

Intimem-se os executados, na pessoa de seus advogados, para no prazo 

de 05(cinco) dias, indicar bens passíveis de penhora, sob as penas do 

artigo 774, V, do Código de Processo Civil.

Sem prejuízo, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se o exequente para dar seguimento ao feito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 52218 Nr: 69-60.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDIVAL PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 

ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON JOSÉ VIAN, JOÃO LUIS RIBAS PESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, ELAYNE CRISTINA DE 

ALMEIDA CAPOROSSI SILVA - OAB:MT 10.357, ELIANA MARCIA 

FRANZON DE AZEVEDO - OAB:3581-A, ELIZA ALESSANDRA QUEIROS 

DE SOUZA - OAB:7.979/MT, FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 17.327, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008, 

JOAQUIM FÁBIO MIELLI CAMARGO - OAB:MT 2680, JULIANO 

DOMINGUES DE OLIVEIRA - OAB:11670-B, LARISSA AGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:MT 9196, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:8745-B, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:MT 8.184-A, SIDNEI 

GUEDES FERREIRA - OAB:MT 7900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 

OAB:12.568/MT

 Vistos.

Determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a abertura de novo volume, 

tendo em vista que os autos não devem ultrapassar 200 (duzentas) 

folhas, procedendo-se a abertura desde a página 400.

Após, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 47244 Nr: 2676-80.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO-DIRECT S/A - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, 

EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, ANDERSON SOARES FERNANDES, 

JOSIANE GOMES DE MOURA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 146 de 1008



Defiro o pedido de fl. 208/209.

Deste modo, intimem-se os executados, na pessoa de seus advogados e, 

não havendo patrono constituído, intime-os pessoalmente para, no prazo 

de 05(cinco) dias, forneçam informações relacionadas ao presente 

cumprimento de sentença, bem como indicar bens passíveis de penhora, 

livres e desembaraçados de ônus, conforme disposição dos artigos 772, III 

e 774, V, do Código de Processo Civil.

Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 20 de janeiro de 2.020.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233852 Nr: 6344-39.2019.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE, 

IZANETE ASTUTT TANNURE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte AUTORA para retirar, nesta secretaria, certidão para 

fins de registro de penhora, considerando que a decisão de fls.35 está 

servindo como certidão, e comprovar sua averbação, no prazo de 15 dias, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130585 Nr: 3205-55.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA MARQUES CARDOSO, FABIANA 

CARDOSO DA SILVA, PAULO GASPAR MARQUES CARDOSO, 

FREDYSON RIBEIRO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:MT 16988, JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:MT 19.081-A, JULIANA GARCIA RIGOLIN - OAB:MT 18.067, 

LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT, MARIA 

AMÉLIA CASSIANA MASTROROSA VIANNA - OAB:PR/ 27.109, SÉRVIO 

TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - 

OAB:MT 13984-B

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151753 Nr: 5170-34.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUARTE E CIA LTDA, LUIS PIRES DUARTE, 

ROSILEI APARECIDA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13311/MT, ELAINE ALVES MARÇAL - OAB:19483 MT, FLAVIANY 

RIBEIRO GARCIA ALMEIDA - OAB:12889 MT, HUGO ROGER DE SOUZA 

ALMEIDA - OAB:16285 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono este feito com a finalidade 

de intimar a parte Autora para manifestar sobre a Exceção de 

Pré-executividade de fls.114/138, requerendo o que entender de direito no 

prazo de 15(quinze)dias.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Myrian Pavan Schenkel

 Cod. Proc.: 135390 Nr: 7089-92.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSME DAMIÃO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU ROGGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCEU ROGGIA, Cpf: 68987161072, Rg: 

1052011952, Filiação: Jandira Toscanino Binelo Roggia e Frederico Roggia, 

data de nascimento: 13/02/1970, brasileiro(a), casado(a), autônoma, 

Telefone 498-7256. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA para tomar ciência acerca 

da penhora realizada às fls. 70/71 e querendo manifestar-se no prazo de 

15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que o executado não possuí 

advogado constituído e não foi possível intimá-lo acerca da penhora 

realizada (fls. 70/71), intime-o por edital, para tomar ciência e querendo 

manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.Após, Intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 (dez) 

dias.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Primavera do Leste/MT, 17 de janeiro de 2.020.Myrian Pavan 

SchenkelJuíza de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Katiúscia Sandra Ramos 

Silva, digitei.

Primavera do Leste, 22 de janeiro de 2020

Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005734-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

1005734-54.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes para manifestação acerca 

do inteiro teor do ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 

458/2017, art. 11. Primavera do Leste, 21 de janeiro de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008388-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1008388-48.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar as partes para manifestação acerca 

do inteiro teor do ofício requisitório, nos termos da Resolução CJF 

458/2017, art. 11. Primavera do Leste, 21 de janeiro de 2020 Documento 

assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a".

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000314-34.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE BASTOS FRANZAO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000314-34.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: ALEXANDRE BASTOS FRANZAO FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

10/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-19.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000315-19.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: SIMONE DOS SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 10/03/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-04.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA REGINA PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000316-04.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: NATALIA REGINA PEREIRA DA SILVA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

10/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-86.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRO CONCEICAO DA SILVA MARINHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000317-86.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: ALEXANDRO CONCEICAO DA SILVA MARINHO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 16/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000175-82.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR MIGUEL DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

NAIARA DIAS PINTO OAB - MT23588/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A- BANCO MÚLTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000175-82.2020.8.11.0037. REQUERENTE: VILMAR MIGUEL DE 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A- BANCO MÚLTIPLO 

Vistos, Trata-se da ação indenizatória c/c pedido liminar pleiteada por 

VILMAR MIGUEL DE CARVALHO em face BANCO LOSANGO S.A- BANCO 

MÚLTIPLO, todos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para que a 

requerida exclua imediatamente a restrição ao crédito no valor de R$ 77,91 

(setenta e sete reais e noventa e um centavos), encaminhado no dia 

01/08/2015. Dos Fatos. Alega, em síntese, que a requente tentou realizar 

uma compra a prazo quando foi surpreendida com a informação da 

existência da negativação de seu nome junto ao Serasa. Sustenta que 

realizou uma consulta junto ao SPS/SERASA e constatou realmente a 

referida negativação devido a uma suposta dívida de financiamento 

promovida pela empresa requerida. Argumenta que o autor não possui a 

referida dívida e que, portanto, é supostamente equivocada. Vieram os 

seguintes documentos: Documentos de Identificação (id. n°28068951); 

Procuração (id. n°28068950) e Documento de Comprovação – Extrato 

Serasa (id. n°28068953). É a síntese do necessário. É o relato. Decido. 

Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de urgência, de 

natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos delineados nos 

artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob as advertências 

do artigo 302. O feito discute a legalidade ou não da restrição ao crédito 

no valor de R$77,91 (setenta e sete reais e noventa e um centavos) em 

nome da Requerente. Sabe-se que a restrição do crédito repercute 

negativamente na vida da pessoa, comprometendo-se a atividade 

comercial e o consumo em geral, financiado por operações pautadas no 

crédito. Nestes termos, ao menos em juízo de cognição sumária, há a 

probabilidade do direito à inexistência dos débitos cobrados, que será 

melhor analisado após respeitada os princípios do contraditório e ampla 

defesa. Considerando que a parte requerente não possui outras 

negativações salvo o débito discutido neste auto, deve ser presumida a 

plausibilidade do direito invocado, uma vez que a exclusão da negativação 

não traz prejuízo para a requerida. Diante disso, o deferimento da liminar é 

medida que deve ser adotada ao caso em concreto. Não há que se falar 

em perigo de irreversibilidade da medida, já que a cobrança pode 

eventualmente ser feita a posteriori em caso de insucesso da ação, sendo 

ainda de se destacar que já entendeu o STJ que a exigência de 

irreversibilidade não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel 

instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se 

destina (REsp 144656-ES, Relator Ministro Adhemar Maciel, j. 6.10.97). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata 

retirada do nome da parte requerente VILMAR MIGUEL DE CARVALHO, 

inscrita no CPF n. 632.167.791-49, referente ao contrato 

n°0030200950747686, no valor de R$ 77,91 (setenta e sete reais e 

noventa e um centavos), encaminhado no dia 01/08/2015, dos órgãos de 

proteção ao crédito, devendo ser providenciada a exclusão da 

negativação pela Secretaria Judiciária através do sistema SerasaJud. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 
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19/05/2020, às 9h ficando a parte ciente de que o não comparecimento 

implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a contar da 

data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, sob pena de 

revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição 

inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias (05), será 

contado a partir do vencimento do prazo para contestar, 

independentemente de nova intimação. Serve a presente decisão de carta 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente pelos órgãos de restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 

20 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-71.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA BUENO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000318-71.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: ADRIANA BUENO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 13:20 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-56.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANE CRISTINA MARTINS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000319-56.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: LUANE CRISTINA MARTINS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 13:40 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIANO MENDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000322-11.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: ADRIANA MARIANO MENDES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIRIA SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000325-63.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: JULIRIA SOARES DE LIMA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 14:20 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAIR MORAES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BROCH DE CAMPOS OAB - MT0013058A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR SANGUINETE (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1000301-69.2019.8.11.0037 Parte Reclamante: Clair Moraes 

de Campos Partes Reclamadas: Valdir Sanguinete Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Da Extinção A parte Requerente ajuizou a presente 

demanda, visando efetivar a cobrança de um débito o qual alega ser 

credora da parte Requerida. A parte Requerente foi intimada para 

apresentar o endereço atualizado da parte Requerida, conforme decisão 

de ID 21171498, entretanto deixou transcorrer o prazo in albis, conforme 

certificado no ID 23891886. Denoto ainda que a parte Requerente deixou 

de cumprir determinação, bem como abandonou o processo por mais de 

30 (trinta) dias. Assim resta evidente o desinteresse da parte Requerente 

em prosseguir com o processo. Pelo exposto, reconheço o abandono da 

causa, pelo que JULGO EXTINTA a presente reclamação, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-48.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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GLAUCIENE MACHADO ROCHA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000326-48.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: GLAUCIENE MACHADO ROCHA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 14:40 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004982-82.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIR SACHET (REQUERENTE)

A. C. R. D. S. R. (REQUERENTE)

CRISLAINE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

A. C. R. D. S. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APERLINO LOUREIRO NETO OAB - MT0015612A-O (ADVOGADO(A))

BRUNA KATHARINE MAGGIONI OAB - MT24125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1004982-82.2019.8.11.0037 Reclamante: Crislaine Rodrigues 

dos Santos Reclamante: Claudir Sachet Reclamada: Avianca Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. - Da ilegitimidade ativa das Partes 

Requerentes A. C. R. dos S. R. e A. C. R. dos S. R., neste ato 

representado por Crislaine Rodrigues dos Santos Verifico que as partes 

Requerentes A. C. R. dos S. R. e A. C. R. dos S. R. por meio de sua 

genitora pleiteiam a indenização em decorrência do cancelamento do voo. 

Analisando os documentos da inicial constato que os Requerentes são 

menor de idade, possuindo ambos 07 anos no ato da distribuição da 

presente demanda. Conforme disciplina o art. 8 º da Lei 9.099/95 para se 

ter legitimidade para figurar no polo ativo das ações no Juizado Especial 

Cível é necessário que a pessoa física seja capaz – inciso I. Assim no 

caso o Requerente está sendo representado por sua genitora, não 

possuindo, portanto, capacidade postulatória, sendo por consequência, 

impossibilitado de demandar em sede deste juízo. Pelo exposto, reconheço 

a ilegitimidade ativa das partes Requerentes A. C. R. dos S. R. e A. C. R. 

dos S. R., nos termos do inciso I, do art. 8º da Lei 9.099/95, pelo que 

JULGO EXTINTO a presente reclamação, sem resolução do mérito com 

relação a estes reclamantes, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. 

Mérito. Alegam as partes Requerentes que adquiriram uma passagem 

aérea junto a parte Requerida para Navegantes/SC. Afirma que a parte 

Requerida cancelou o voo. Assim entraram em contato com a parte 

Requerida para tentar solucionar o fato antes da data marcada para a 

viagem, contudo não logrou êxito. Assim, como não conseguiram 

solucionar o fato, adquiriram outra passagem para que não perdessem o 

valor da estadia e do pacote já adquiridos. Pleiteiam indenização por danos 

morais e materiais. No caso em testilha, denota-se que a parte requerida, 

mesmo sendo devidamente citada em 19.09.2019 (Avianca) – ID 

24594175, não compareceu à audiência de conciliação, realizada em 

05.11.2019, tendo deixado ainda de apresentar contestação. A revelia 

ocorre, no rito sumaríssimo, nas situações em que a parte reclamada 

deixa de apresentar contestação, a teor do artigo 344 do CPC, ou ainda, 

por força de sua ausência à sessão de conciliação ou audiência de 

instrução, nos termos em que prevê o artigo 20 da Lei nº 9.099/95. Em 

virtude disso, DECRETO a REVELIA da parte requerida Avianca, nos 

termos do art. 344 do CPC e do artigo 20 da Lei nº 9.099/95, e passo ao 

julgamento antecipado da lide. Compulsando-se os autos, o que se tem de 

concreto é que as partes Requerentes adquiriram uma passagem aérea 

junto a parte Requerida e não puderam usufruir da passagem adquirida, 

bem como não conseguiram a solução do problema antes da data 

marcada, mesmo tendo tentado por diversas vezes. No que concerne à 

reparação do dano moral, incide a responsabilidade objetiva. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de 

serviços agir com a diligência necessária a impedir a má prestação do 

serviço contratado, que possa acarretar prejuízo aos seus clientes e 

terceiros de boa-fé. A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz 

necessária, visto que o dano moral se configura pelo sofrimento humano 

resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde 

de prova. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Denoto ainda que a parte Requerente pleiteia a 

restituição em dobro do valor pago pela passagem, que foi de R$ 1.836,10 

(um mil oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos). Entendo que não 

assiste razão a determinação de restituição do valor pago em dobro, uma 

vez que não restou comprovada a má-fé da parte Reclamada no não 

cumprimento do que fora contratado. Desta forma, reconheço como 

devido a restituição do valor pago pela parte Requerente pelas 

passagens, no importe de R$ 1.836,10 (um mil oitocentos e trinta e seis 

reais e dez centavos), de forma simples. Pelo exposto, reconheço a 

ilegitimidade ativa das partes Requerentes A. C. R. dos S. R. e A. C. R. dos 

S. R., nos termos do inciso I, do art. 8º da Lei 9.099/95, pelo que JULGO 

EXTINTO a presente reclamação, sem resolução do mérito com relação a 

estes reclamantes, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC; e nos termos 

do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para condenar a 

parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada reclamante, corrigido 

monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e 

acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a 

partir da citação – 19.09.2019 – por se tratar de relação contratual, bem 

como CONDENAR ainda a Requerida a restituir aos Requerentes no valor 

R$ 1.836,10 (um mil oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos), valor 

este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada 

desembolso e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, 

contados a partir da citação – 19.09.2019 – por se tratar de relação 

contratual. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei n.º 9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da 

Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e 

REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, anotações e demais 

formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz 

de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro 

Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-33.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VERONILDA LIMA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000327-33.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: VERONILDA LIMA FERREIRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 15:00 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011699-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUCAO LTDA (REQUERIDO)

IRMAOS SACHET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR OAB - SP0154733A (ADVOGADO(A))

 

Número do Processo: 8011699-93.2016.8.11.0037 Reclamante: LUCIA 

KRASNIEVICZ Reclamado: SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA – DIVISÃO WEBER e IRMÃOS 

SACHET LTDA SENTENÇA Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos 

do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Reparação de Danos 

Materiais e Morais ajuizada por LUCIA KRASNIEVICZ em desfavor de 

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA – DIVISÃO WEBER e IRMÃOS SACHET LTDA. Alega 

a parte autora que em setembro/2013 compareceu à loja da requerida a 

fim de efetuar orçamento, eis que pretendia efetuar a reforma da área 

externa de sua casa. Aduz que em 02/10/2013 efetuou a compra de 

materiais junto a loja da requerida Irmãos Sachet LTDA, dentre eles: piso e 

argamassa. Afirma que o pedreiro contratado foi indicado pelo vendedor 

da loja bem como, que finalizada a empreita após quatro meses os pisos 

começaram a soltar. Diante disso, notificou a requerida Irmãos Sachet 

LTDA a fim de obter a substituição do piso à sua custa, porém restou 

infrutífera a tentativa, motivo pelo qual requer a condenação das 

reclamadas pelos danos materiais e morais experimentados. As 

reclamadas foram devidamente citadas, conforme id nº 5482449/5618289 

bem como, apresentaram contestação, id nº 5618289/ 5823309. A 

audiência de conciliação restou inexitosa, conforme id nº 5797100. Em sua 

defesa a reclamada SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS 

E PARA CONSTRUÇÃO LTDA alegou preliminarmente incompetência do 

Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial e 

decadência. No mérito, requer a improcedência total da ação, sob o 

fundamento da ausência de defeito no produto, culpa exclusiva do 

consumidor e de um terceiro e ausência de resultado lesivo. A reclamada 

IRMÃOS SACHET LTDA em sua contestação requereu a improcedência 

dos pedidos iniciais, alegando a não indicação do pedreiro bem como, que 

foram devolvidos 100kg de argamassa, motivo pelo qual o assentamento 

do piso não foi bem sucedido. Instada a se manifestar a parte reclamante 

impugnou as contestações, id nº 5898549, bem como reiterou a 

procedência da ação nos termos iniciais. Após, vieram os autos 

conclusos para sentença. É o breve relato. Das Preliminares. A reclamada 

SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA alegou preliminarmente incompetência do Juizado 

Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial e decadência. 

Quanto à incompetência deste Juizado, tem-se que a prova técnica no 

Juizado Especial Cível é permitida, desde que seja esta informal. É certo 

que as causas de maior complexibilidade devem ser processadas pela 

Justiça comum a fim de oportunizar a produção de prova pericial. Cabe 

destacar que o PARECER é a opinião fundamentada sobre determinado 

assunto, emitida por especialista e LAUDO é peça escrita, fundamentada, 

na qual os peritos expõem as observações e estudos que fizeram e 

registram as conclusões da perícia. In casu, tenho que não merece 

prosperar a preliminar arguida, considerando o laudo técnico apresentado 

pela fabricante no id nº 5826583 nos termos do art. 35, da Lei 9099/95 

bem como, as provas apresentadas pela reclamante. Além disso, a 

manifestação da autora no id nº 5898549 demonstra a sua renúncia a 

realização de perícia técnica no Juízo Comum, uma vez que impugna a 

preliminar optando pelo parecer técnico informal. Quanto a decadência, 

tenho que também não merece prosperar a preliminar arguida. Infere-se 

que a parte autora, diligentemente, após apresentado o suposto vício no 

produto dirigiu-se ao fornecedor, e, posteriormente ao fabricante, motivo 

pelo qual interrompeu-se o prazo decadencial, nos termos do art. 26, §2º, 

I, do CDC. Nesse sentido: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARRO. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. DEFEITOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE 

O JUIZADO ESPECIAL. DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE 

O JUÍZO APÓS O PRAZO DECADENCIAL. DANO MORAL. NÃO 

CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando-se de bem durável, o 

prazo decadencial para reclamar dos vícios é de 90 dias, nos termos do 

art. 26, II, do CDC. 2. A abertura de inúmeras ordens de serviço, bem como 

o ajuizamento de ação perante o Juizado Especial, configura reclamação 

comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor, 

interrompendo o prazo decadencial nos termos do art. 26, § 2º, I, do CDC. 

3. Decadência reconhecida, uma vez que a ação proposta perante o juízo 

cível foi distribuída após o transcurso do prazo de 90 dias da sentença 

prolatada no Juizado Especial. 4. Percebe-se que nem toda ordem de 

abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, 

porque este não há de confundir-se com os percalços, aborrecimentos e 

alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob 

pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão 

destacado instituto jurídico. No caso em análise, a exigência de diversos 

reparos no veículo não é capaz de atingir o patrimônio imaterial da autora. 

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão n. 

929339, 20140510056145APC, Relator Des. RÔMULO DE ARAÚJO 

MENDES, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 16/3/2016, Publicado no DJe: 

15/4/2016). Superadas as questões preliminares passo a análise do 

mérito. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para 

julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos 

termos do art. 335, I do NCPC. Em razão de se tratar de relação de 

consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que 

àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. A 

parte autora afirma que a argamassa utilizada na obra em sua residência 

não está dentro dos padrões de qualidade, uma vez que a cerâmica 

assentada saiu do lugar. Aduz ainda que o profissional contratado para 

assentar o piso adquirido foi indicado pela reclamada Irmãos Sachet Ltda, 

motivo pelo qual a empresa deve ser responsabilizada. Em contestação a 

reclamada Irmãos Sachet Ltda nega que realizou a indicação do 

profissional, bem como aduz que o material vendido encontra-se dentro do 

padrão de qualidade, e, que o defeito na obra decorreu da má prestação 

de serviço pelo pedreiro contratado. Verifico que em resposta a 

consumidora, id nº 3620337, a reclamada Irmãos Sachet Ltda reconhece 

que seu preposto fez a indicação de um profissional. Infere-se que a 

reclamada Irmãos Sachet Ltda não é fornecedora de mão de obra, apenas 

comercializa produtos utilizados na construção civil, sendo que a 

indicação foi informal e corriqueira do dia-a-dia, bem como, não há relação 

comercial entre o prestador de serviços contratado pela reclamante e a 

loja reclamada. Nesse sentido: (...) “A reclamada SONHOLAR MATERIAIS 

DE CONSTRUÇÃO esclarece que atua no ramo de comércio varejista de 

materiais de construção, apenas comercializando materiais de construção 

e que o reclamante jamais lhe prestou qualquer serviço. Aduz que não 

realiza, administra ou gere obras de qualquer natureza, realizando tão 

somente o fornecimento de materiais de construção. Diz que pode ter 

ocorrido, o que é comum neste ramo de atividade, a indicação do 

reclamante para algum serviço, o que ocorre quando da venda de material 

de construção a um cliente e o mesmo solicita seja indicado um pedreiro 

para a realização da obra ou pequena empreitada. (...) Neste contexto, 

face a inexistência de prova documental quanto a dona da obra e diante 

da prova testemunhal produzida, conclui-se que a 2a reclamada - 

SONHOLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO -, não manteve nenhum 

contrato com o 1° reclamado, não tendo sido a tomadora dos serviços do 

autor. Portanto, não é possível a responsabilização solidária da 2a 

reclamada pelos créditos do autor, visto que não se beneficiou do seu 
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trabalho. “(...) Diário Oficial24/10/2017 | TRT-4 - Judiciário- Estado Rio 

Grande do Sul – Processo 0021226-38.2015.5.04.0733 Tipo Sentença 

Seção - 3 VT de Santa Cruz do Sul. GRIFEI. Deste modo, não pode a loja 

reclamada atrair para si responsabilidade de um ato ilícito ao qual não deu 

causa, isso porque o fornecedor de produtos responde pelos atos de 

seus prepostos e representantes, nos termos do art. 34 do Código de 

Defesa do Consumidor. É sabido que a solidariedade não se presume, 

decorre da lei ou da vontade das partes, nos termos do art. 265, do 

Código Civil Brasileiro. No ato da compra dos produtos pela consumidora 

estabeleceu-se uma relação com as reclamadas, eis que a Irmãos Sachet 

Ltda é a loja fornecedora e a SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO LTDA é a fabricante da argamassa 

utilizada. Quanto ao prestador de serviços contratado pela autora para 

realizar a empreita em sua residência, tem-se que essa relação é 

autônoma desencadeando-se uma nova relação de consumo. Restou 

comprovado que o dano experimentado pela requerente decorreu da 

utilização incorreta do produto (argamassa) pelo pedreiro, vez que não 

houve a aplicação da argamassa conforme o manual do fabricante. Nesse 

sentido, cabe destacar o art. 373, do CPC, in verbis: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. (...) Verifico que a parte requerida desincumbiu o onus 

probandi caracterizando-se a utilização incorreta do produto adquirido 

pela consumidora. No entanto, não logrou êxito a parte autora em 

comprovar fato constitutivo de seu direito. Cumpre salientar que é livre o 

convencimento motivado do juiz sob a égide do art. 370 e 371 do CPC/15. 

Compulsando os autos, verifico a possibilidade de comprovação das 

alegações por meio das provas documentais já acostadas, sendo que a 

falta da perícia do juízo comum não obsta a elucidação dos fatos e a 

apreciação do feito. O que se depreende do caso em tela é que houve má 

prestação de serviço pelo pedreiro contratado, uma vez que as 

requeridas comprovam através de vários documentos, id. nº 

5826583/5823384/3620337 a aplicação incorreta do produto. Assim, não 

há falar em substituição de piso, muito menos em indenização a título de 

danos morais e materiais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte reclamada. Portanto, o conjunto probatório contido 

nesta lide permite concluir pela efetiva relação jurídica entre os 

demandantes, a qualidade do produto fornecido, mas também a utilização 

incorreta do produto pelo prestador de serviços contratado pela 

requerente (pedreiro). Pelo exposto julgo improcedentes os pedidos 

formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Isento de custas (Lei 

9.099/95, artigos 54 e 55). Transitada em julgado, arquive-se, com baixas. 

Publicado e registrado no PJE. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 21 de janeiro de 2.020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-18.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE SIQUEIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000328-18.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: SIMONE SIQUEIRA DE SOUSA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 15:20 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-03.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELAINE DA SILVA JORGE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000329-03.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: ROSELAINE DA SILVA JORGE FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 16/03/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000330-85.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSILENE DIAS LUIZ ALBERTINE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000330-85.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: JUSILENE DIAS LUIZ ALBERTINE FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

16/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005796-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO BORGES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005796-94.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ROMARIO BORGES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Homologo a desistência da 

presente ação, manifestada pela parte requerente (id. nº 27204795), para 

os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em 

consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009. Incabível a condenação em custas e 

honorários advocatícios, por força da previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. Publicada e registrada 

eletronicamente. Transitada em julgado, arquive-se, com a devida baixa. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 15 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-70.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN LAZARETTI DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000331-70.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: KELLEN LAZARETTI DOS SANTOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

17/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000332-55.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA GONSALVES SUASSUMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000332-55.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: ANA PAULA GONSALVES SUASSUMA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

17/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000333-40.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE STEFANELLO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000333-40.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: TATIANE STEFANELLO DOS SANTOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

17/03/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000334-25.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAULIM FRANCISCO MARQUES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. FARMACIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000334-25.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:KAULIM 

FRANCISCO MARQUES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLI 

MARIANI LIMA DA SILVA POLO PASSIVO: P. S. FARMACIA LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 09/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000335-10.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZANGELA NUNES SOUSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000335-10.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: ROZANGELA NUNES SOUSA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 09/03/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000336-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000336-92.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: JAIR PEDRO PEREIRA DOS SANTOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

09/03/2020 Hora: 16:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006768-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RIBEIRO TRAJANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 
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comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

09/09/2019 Hora: 10:00, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 03 de Julho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-77.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIENE GOMES NEVES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000337-77.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: ELIENE GOMES NEVES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 17/03/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-62.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRIDE LUIZA DE OLIVEIRA MURARI MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000338-62.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:IRIDE LUIZA DE 

OLIVEIRA MURARI MOTTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

SOUZA NASCIMENTO POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino 

Data: 10/03/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 

252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-47.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000339-47.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:DIOGO VINICIOS 

MURARI MOTTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL SOUZA 

NASCIMENTO POLO PASSIVO: OI S/A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 10/03/2020 Hora: 14:20 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000340-32.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO APARECIDO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000340-32.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:ELEANDRO 

APARECIDO FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO 

DE MORAIS POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

10/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000341-17.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SYNGOARLLA PEREIRA CAVALCANTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000341-17.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: SYNGOARLLA PEREIRA CAVALCANTE FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

17/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-02.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARILEIDE COSTA FERREIRA VILELA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000342-02.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: MARILEIDE COSTA FERREIRA VILELA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

17/03/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000343-84.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA KRAEMER NOGUEIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000343-84.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 154 de 1008



POLO PASSIVO: ANDRESSA KRAEMER NOGUEIRA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

17/03/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000344-69.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARLENE FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000344-69.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: KARLENE FERNANDES DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

17/03/2020 Hora: 15:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-54.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI VALENTE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000345-54.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: RUDINEI VALENTE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 17/03/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO 

LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-39.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA AMUI DE MELO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000346-39.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: VANESSA AMUI DE MELO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 17/03/2020 Hora: 16:00 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000347-24.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA MARIA FLECK (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000347-24.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: MARCELA MARIA FLECK FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 23/03/2020 Hora: 13:00 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TARLEI NUNES SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000318-08.2019.8.11.0037. REQUERENTE: TARLEI NUNES SOBRINHO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, Considerando que a sentença de 

extinção proferida no evento n°20448514 transitou em julgado, arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010673-60.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. CONCEICAO DE SOUZA EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010673-60.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: J. C. CONCEICAO DE SOUZA EIRELI - EPP Vistos, Em 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa, instauro incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

para eventual responsabilização do sócio (art. 28 do CDC e art. 50 do 

CCB, subsidiariamente aplicados), nos termos dos artigos 133, §2º do 

NCPC e Enunciado 283 da IV Jornada de Direito Civil. Cite-se o sócio JOSE 

CARLOS CONCEIÇÃO DE SOUZA, para manifestar-se no prazo de 15 

dias, oportunidade em que deverá apresentar e/ou requerer as provas 

que entender cabíveis. Apresentada a manifestação, vistas à Exequente, 

também pelo prazo de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para 

deliberação. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério 
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Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011308-41.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOMAJE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011308-41.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: RODOMAJE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Vistos, 

Em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa, instauro incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

para eventual responsabilização dos sócios (art. 28 do CDC e art. 50 do 

CCB, subsidiariamente aplicados), nos termos dos artigos 133, §2º do 

NCPC e Enunciado 283 da IV Jornada de Direito Civil. Cite-se os sócios 

JEFERSON PINTO REMACRE e PAULA PIRES REMACRE, para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias, oportunidade em que deverão 

apresentar e/ou requerer as provas que entenderem cabíveis. 

Apresentadas as manifestações, vistas à Exequente, também pelo prazo 

de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para deliberação. 

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010678-82.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GARCIA NOGUEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010678-82.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: APP IMPRESSAO DIGITAL LTDA 

- ME EXECUTADO: GARCIA NOGUEIRA & CIA LTDA - ME Vistos, Em 

observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 

defesa, instauro incidente de desconsideração da personalidade jurídica 

para eventual responsabilização dos sócios (art. 28 do CDC e art. 50 do 

CCB, subsidiariamente aplicados), nos termos dos artigos 133, §2º do 

NCPC e Enunciado 283 da IV Jornada de Direito Civil. Cite-se os sócios 

FELIPE GARCIA NOGUEIRA e JOSE ANTONIO G.L. NOGUEIRA, para que se 

manifestem, no prazo de 15 dias, oportunidade em que deverão 

apresentar e/ou requerer as provas que entenderem cabíveis. 

Apresentadas as manifestações, vistas à Exequente, também pelo prazo 

de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para deliberação. 

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-09.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS VINICIUS SOUZA DE ABREU (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000348-09.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: CARLOS VINICIUS SOUZA DE ABREU FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

23/03/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000349-91.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DARC SOBRINHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000349-91.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: JOANA DARC SOBRINHO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 23/03/2020 Hora: 13:40 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-76.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUISA BLASS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000350-76.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: ANA LUISA BLASS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 23/03/2020 Hora: 14:00 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-61.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDINEI APARECIDA ARAUJO BORGES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000351-61.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: ZILDINEI APARECIDA ARAUJO BORGES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 

23/03/2020 Hora: 14:20 , no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, 

CASTELÂNDIA, PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 
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Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-46.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA GOMES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000352-46.2020.8.11.0037 POLO ATIVO:FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: EMILLY SILVA DE CARVALHO, BERTONI DARI NITSCHE 

POLO PASSIVO: FERNANDA GOMES FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Vespertino Data: 23/03/2020 Hora: 14:40 , 

no endereço: RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, PRIMAVERA 

DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003105-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DO AMARAL DOS SANTOS DAMACENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA OAB - MT25674/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa(s) Excelência(s), para 

nos termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer (em) à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 

11/09/2019 Hora: 08:40, a ser realizada no endereço informado acima. 

PRIMAVERA DO LESTE, 13 de Junho de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010185-13.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX CAPITELLI MOROSOV (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIZA MARIA GIROLOMETO (EXECUTADO)

 

Processo n.º 8010185-13.2013.8.11.0037 Parte Reclamante: Alex Capitelli 

Morosov Partes Reclamadas: Eloiza Maria Girolometo Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Da Extinção A presente demanda se encontra em fase 

de cumprimento de sentença, tendo sido realizada a pesquisa de bens em 

nome da Executada, consoante se nota da decisão de ID 22929050 e 

anexos BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Intimado o Exequente para 

indicar objetivamente bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 53, §4º da Lei 9.099/95, este deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Pelo exposto, reconheço a inexistência de bens passíveis 

de penhora, bem como a falta de interesse do credor em prosseguir com a 

execução, razão pela qual JULGO EXTINTA o presente Cumprimento de 

Sentença, nos termos do §4º do art. 53 da Lei 9.099/95. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012156-28.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAVEMAPRI COMERCIO DE TECIDOS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLEN CRISTHINA DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WILLIAN DE OLIVEIRA LOPES CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8012156-28.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: RAVEMAPRI COMERCIO DE 

TECIDOS EIRELI - EPP EXECUTADO: KELLEN CRISTHINA DA COSTA 

Vistos, Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 22 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005980-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO BERTOL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005980-84.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ATIVA MATERIAIS ELETRICOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: EVANDRO BERTOL Vistos, Intime-se a parte 

requerente para indicar endereço atualizado da parte requerida, no prazo 

de 15(quinze) dias, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 22 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005766-59.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RAVANELLO OAB - MT3291/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEB DISTRIBUICAO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 17/02/2020 

Hora: 13:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005748-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ARLEISON SANTOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANA KAREN DA SILVA SANTOS OAB - PA24311 (ADVOGADO(A))

CARLOS FELIPE BAIDEK OAB - PA12728 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 09/12/2019 

Hora: 10:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 01 de Dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003659-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MODELO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES OAB - MT24184/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAMERSKI & ALVES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 04/02/2020 

Hora: 13:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006313-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRISEHEIVA CARDOSO DE DEUS ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO(A))

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA GOMES PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 04/02/2020 

Hora: 14:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005985-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITA AUTO BOX MECANICA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANETE FERREIRA DE SOUZA RIBEIRO OAB - MT12726/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 04/02/2020 

Hora: 15:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007193-91.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA DUCTRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIKA LETICIA CAMPOS DOS SANTOS ARRUDA OAB - MT26342/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA OAB - MT19307/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLIQUE F 5 PUBLICACOES ELETRONICAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 04/02/2020 

Hora: 15:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007346-27.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIL SOUSA LIRA OAB - MT26230/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 04/02/2020 

Hora: 15:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-28.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO PEREIRA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 10/02/2020 

Hora: 13:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-13.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAMIRO FERREIRA VILAS BOAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 10/02/2020 

Hora: 13:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANE SOUSA FERREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 10/02/2020 

Hora: 13:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE DAIANE PATRICIO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 10/02/2020 

Hora: 14:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000299-65.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISIANE CISTE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 10/02/2020 

Hora: 14:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-35.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLEVERSON TAYSSON DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 10/02/2020 

Hora: 14:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 10/02/2020 

Hora: 15:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005645-31.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA FERREIRA DA COSTA NOVAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ALVES MORAIS DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005645-31.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: SEBASTIANA FERREIRA DA 

COSTA NOVAES EXECUTADO: GABRIEL ALVES MORAIS DA COSTA 

Vistos, DEFIRO o pedido retro. Expeça-se ofício a ser cumprido junto ao 

Setor de Pagamento do Órgão Empregador do Executado, a saber: 

Locssete Locações e Com. De Maq. E Equipamentos LTDA (Grupo 
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Tressete), localizado na Av. São Paulo, n°580, Parque Industrial, nesta 

comarca de Primavera do Leste/MT, para que bloqueie, mensalmente, 20% 

(vinte por cento) do rendimento salarial líquido da parte devedora, até o 

limite suficiente à satisfação do débito exequendo, no valor de 

R$16.035,12(dezesseis mil, trinta e cinco reais e doze centavos), 

atualizado na data de 06 de novembro de 2019. Nomeio o Gestor de 

Pagamento da empresa Empregadora a atuar como Administrador(a) – 

equiparado à figura do depositário judicial -até o montante suficiente para 

garantir o resgate total da dívida. Após cada efetivação de bloqueio 

mensal, o valor respectivo deve ser depositado na Conta de Depósito 

Judicial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso à disposição do Juízo, 

cujos comprovantes deverão ser juntados aos autos, mensalmente. 

Comprovado nos autos o primeiro depósito judicial, o Cartório deverá 

formalizar a penhora, mediante termo, intimando-se em seguida a parte 

devedora, podendo oferecer embargos, querendo, no prazo de 15(quinze) 

dias. Serve a presente de carta/mandado/ofício. Primavera do Leste/MT, 

22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000291-88.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA SANTOS DE FREITAS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 10/02/2020 

Hora: 15:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010208-85.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PERES COUTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINA DREYER OAB - MT0009520A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARDIOLI FERNANDES & FUDIZACHI CONFECCAO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8010208-85.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: ANTONIO PERES COUTINHO 

EXECUTADO: TARDIOLI FERNANDES & FUDIZACHI CONFECCAO LTDA - 

EPP Vistos, Trata-se de cumprimento de sentença pleiteada por ANTONIO 

PERES COUTINHO em face de TARDIOLI FERNANDES & FUDIZACHI 

CONFECÇÕES LTDA – EPP. Analisando detidamente os documentos que 

instruem os autos, verifico que a parte executada foi citada e intimada da 

fase de conhecimento no seguinte endereço: “Rua Santos Dumont, 

n°2971, Loja 74, Zona 01, Cep 87.013-050, Maringa/PR. Conforme se 

verifica do Aviso de Recebimento juntado no evento n°5011843, a parte 

exequente foi intimada do cumprimento de sentença no mesmo endereço 

acima mencionado. Logo, nota-se que a parte executada mudou de 

endereço e não comunicou este juízo, o que reputa ser válida as 

intimações enviadas. Nos termos do §2°, artigo 19, da Lei n°9.099/95, “as 

partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no 

curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao 

local anteriormente indicado, na ausência da comunicação”. Diante disso, 

acolho a validade da intimação da parte executado para o cumprimento de 

sentença, conforme preceitua o artigo 19, §2º, da Lei nº9.099/95. 

Intime-se a exequente para requer o que de direito, no prazo de 05(cinco) 

dias, sob pena de extinção. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002186-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002186-55.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CRISTIANE GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Designe-se audiência de 

instrução e julgamento de acordo com a pauta e contato prévio com os 

Juízes Leigos em atuação na comarca. Intimem-se todos, inclusive de que 

as partes deverão trazer suas testemunhas, se tiver, até o máximo de três 

para cada parte, independentemente de intimação (art. 34, Lei n. 

9.099/95). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo, conforme disciplina o artigo 455 do 

NCPC. Caso haja necessidade de serem as mesmas intimadas, tal ato 

deverá ser requerido até cinco dias anteriores à data designada para 

realização da audiência (§1º, art. 34, Lei n. 9.099/95). Por ocasião da 

abertura da audiência será tentada a conciliação. Assim, concito as partes 

a envidarem esforços desde logo visando esse objetivo, até mesmo 

extrajudicialmente, juntando o acordo aos autos. Intimem-se, dando 

conhecimento do inteiro teor deste despacho às partes, devendo a parte 

autora ser intimada por intermédio de seu advogado (artigo 334, § 3º, do 

NCPC) para comparecer à audiência com documento pessoal com foto 

recente. Cumpra-se, servindo a presente decisão como carta/mandado de 

intimação. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002589-87.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DA SILVA BARREIROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT0009645A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO BORGES PALOMEQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002589-87.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ ALBERTO DA SILVA 

BARREIROS - ME REQUERIDO: FABIANO BORGES PALOMEQUE Vistos, 

Acolho a petição retro. Designe-se audiência de conciliação com as 

providências de praxe. Expeça-se novo mandado de citação e intimação a 

ser cumprido no endereço indicado na petição inicial. Primavera do 

Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006765-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1006765-46.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO SOUZA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se e intime-se a requerida com as providências de praxe. 

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-21.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KEILLA ANTONIA NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 10/02/2020 

Hora: 15:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000288-36.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA CECILIA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 10/02/2020 

Hora: 16:00, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000287-51.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANETYELE MARTINS SANTOS (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 10/02/2020 

Hora: 16:20, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000285-81.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE PEREIRA VIEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PRIMAVERA DO LESTE RUA BENJAMIN CERUTTI, 252, CASTELÂNDIA, 

PRIMAVERA DO LESTE - MT - CEP: 78850-000 INTIMAÇÃO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria, para nos 

termos do disposto do artigo 334, § 3° do Código de Processo Civil, 

comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação. Data: 10/02/2020 

Hora: 16:40, a ser realizada no endereço informado acima. PRIMAVERA 

DO LESTE, 22 de JANEIRO de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001170-66.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA PEREIRA MARTINS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001170-66.2018.8.11.0037 REQUERENTE: ÓTICA POPULAR LTDA ME 

REQUERIDO: NATÁLIA PEREIRA MARTINS Vistos. Dispensado o relatório, 

nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Fundamento e decido. 

Cuida-se de reclamação proposta por ÓTICA POPULAR LTDA ME em face 

de NATÁLIA PEREIRA MARTINS. No caso dos autos, no ID nº 21636427 a 

parte reclamante pleiteia a desistência do tendo em vista a solução da 

demanda na via extrajudicial. Importante ressaltar que a desistência da 

ação pelo autor importará em extinção do feito sem julgamento do mérito, 

independentemente da anuência do réu já citado (Enunciado nº. 90 do 

FONAJE). Nos termos do estatuído no artigo 200, parágrafo único, do 

CPC/2015, a desistência da ação somente produz seus efeitos após a 

homologação Judicial. Ante o exposto, para que produza os seus jurídicos 

e legais efeitos, opino pela HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA 

desta reclamação, e, em consequência, EXTINÇÃO deste feito, sem exame 

do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários, com fulcro nos artigos 54 e 55 

da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

submetido à homologação do MM. Juiz de Direito, conforme art. 40, Lei nº. 

9 . 0 9 9 / 9 5 .  B r a z  P a u l o  P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

____________________________________________________________

___________________________________ Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Primavera do Leste, 30 de outubro 

de 2019. EVINER VALÉRIO Juiz de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001796-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI VELHO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI CHAGAS VIEIRA (REQUERIDO)

ADELAR SILVA REIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001796-85.2018.8.11.0037. REQUERENTE: GEOVANI VELHO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ARI CHAGAS VIEIRA, ADELAR SILVA REIS Vistos, 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

nos termos do art. 354, do CPC/15. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c/c DANOS MORAIS proposta por GEOVANI VELHO DE OLIVEIRA 

em face de ADELAR SILVA REIS e ARI CHAGAS VIEIRA. Afirma a parte 

autora que em 21/08/2014 comprou de ADELAR SILVA REIS um veículo 
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marca/modelo: semirreboque; placa jym-4344; chassi n° 

9EP071330v1000357; RENAVAM 00673697444; ano/modelo 1997/1997; 

cor: branca, pelo preço de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Aduz que 

pagou por meio de cheque emitido por seu pai em favor de Adelar, sendo 

que o vendedor comprometeu-se a entregar o recibo de compra e venda 

assinado após a compensação da cártula emitida. Informa que o requerido 

Adelar não entregou o recibo de compra e venda, motivo pelo qual o 

notificou extrajudicialmente. Na exordial a parte autora esclarece que o 

veículo está registrado em nome de Ari Chagas Vieira bem como, recebeu 

de Adelar Silva Reis uma procuração pública outorgando-lhe seus 

poderes como proprietário. Diante disso, requer seja determinado aos 

requeridos a obrigação de fazer fundada na entrega dos documentos de 

transferência de propriedade do veículo, bem como a condenação pelos 

danos morais experimentados, além da condenação pelos lucros 

cessantes ou no caso de impossibilidade do cumprimento da tutela 

específica, a conversão em perdas e danos. Designada audiência de 

conciliação, tem-se que restou infrutífera ante a ausência dos requeridos. 

Assim, a parte autora requereu a decretação da Revelia de ambos os 

reclamados e a designação de audiência de instrução. O requerido Adelar 

Silva Reis apresentou contestação requerendo a improcedência dos 

pedidos postulados pelo autor e a sua condenação em litigância de má-fé. 

Juntou documentos. Designada audiência de instrução e julgamento 

colheu-se o depoimento do Autor e do requerido Ari Chagas Vieira bem 

como procedeu-se a oitiva da testemunha Mauro Jorge Stunn, bem como 

do informante Osmar de Souza Avila Junior. Instada a se manifestar a 

parte autora impugnou a contestação, rechaçando-a, bem como, reiterou a 

procedência dos pedidos inaugurais. Após, vieram os autos concluso 

para sentença. É o breve relato. Fundamento. Decido. Primeiramente, 

cumpre analisar detidamente o pedido de revelia postulado pela parte 

autora no id. nº 14449210, reiterado na manifestação de id nº 15198882. 

Compulsando os autos, verifico que os requeridos foram devidamente 

citados e intimados da audiência de conciliação, porém, deixaram de 

comparecer, conforme id. 15198882/ 13916640. Pois bem. De fato, o 

requerido Adelar Silva Reis apresentou contestação intempestiva em 

07/12/2018, contudo, verifico que esta veio instruída com documentos 

esclarecedores dos fatos, hábeis a elucidar a discussão posta em Juízo. 

Por sua vez, o requerido Ari Chagas Vieira deixou transcorrer o prazo in 

albis para contestação. Desse modo, decreto à REVELIA de Adelar Silva 

Reis e Ari Chagas Vieira, nos termos do art. 344, do CPC/15 e do art.20, 

da Lei 9.099/95, no entanto, deixo de aplicar os seus efeitos com relação 

ao requerido Adelar Silva Reis, conforme art. 345, IV, do CPC/15, uma vez 

que as alegações do autor estão em contradição com as provas 

apresentadas nos autos. Embora tenha sido decretada a revelia dos 

requeridos, tem-se que os efeitos dela decorrentes não são absolutos 

mas, relativos, de modo que o juiz passará a analisar todo arcabouço 

probatório para proferir a decisão. Nesse sentido: PRELIMINAR - REVELIA. 

MATÉRIA ATINENTE AOS EFEITOS DA REVELIA É DE MÉRITO. PRELIMINAR 

REJEITADA. MÉRITO - APELAÇÃO - REVELIA - EFEITOS RELATIVOS - 

AUSÊNCIA DE PROVA CONCLUDENTE REFERENTE À FINALIZAÇÃO DA 

VENDA DO IMÓVEL - COMISSÃO INDEVIDA - NÃO-DEFERIMENTO ÀS 

PARTES DE OPORTUNIDADE DE REALIZAÇÃO DE DEBATES ORAIS OU 

JUNTADA DE MEMORIAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO DO SUSCITANTE EM MOMENTO PROCESSUAL 

OPORTUNO - PRECLUSÃO. Os efeitos da revelia são relativos, ou seja, a 

sua ocorrência não leva, necessariamente, à procedência do pedido. Não 

havendo autorização expressa do dono do imóvel, ou contrato formal 

entre este e o intermediário, pode-se provar, através da oitiva de 

testemunhas, a corretagem alegada; contudo, a prova testemunhal deve 

ser robusta, inequívoca e induvidosa, pois, em caso contrário, é de se 

julgar improcedente o pleito do corretor neste sentido. Não se admite, 

porque preclusa, argüição de cerceamento de defesa erigida pela parte 

que, no momento processual oportuno, quedou-se silente a esse respeito. 

Recurso a que se nega provimento"". (TJ-MG 103190401599760011 MG 

1.0319.04.015997-6/001(1), Relator: ROGÉRIO MEDEIROS, Data de 

Julgamento: 21/08/2008, Data de Publicação: 24/09/2008). Destaquei. 

Assim, o juiz está adstrito a todas as provas independente de quem as 

tenha produzido, conforme art. 371, do CPC, ponderando então o livre 

convencimento motivado. Cabe ressaltar que o réu revel, desde que a 

tempo, pode produzir provas, conforme art. 349, do Código de Processo 

Civil, in verbis: “Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, 

contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos 

autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa 

produção.” Deste modo, acolho os documentos juntados, id nº 16936636, 

16936638 e 16936639, eis que indispensáveis a resolução da lide, no 

interesse da Justiça e da verdade real. Consigno que tais provas 

produzidas pelo requerido Adelar Silva Reis não ofendem ao direito de 

ampla defesa e contraditório da parte autora, uma vez que foi 

oportunizado a parte autora se manifestar e apresentar contraprovas por 

ocasião da impugnação. Vejamos. A parte reclamante alega ter adquirido o 

veículo marca/modelo: semirreboque; placa jym-4344; chassi n° 

9EP071330v1000357; RENAVAM 00673697444; ano/modelo 1997/1997; 

cor: branca do reclamado Adelar, todavia, não obteve o recibo de 

transferência, e por isso sofreu supostamente danos morais e materiais 

em sua modalidade lucros cessantes. A fim de robustecer suas 

pretensões a parte autora juntou aos autos a cópia do cheque emitido 

para pagamento do veículo, procuração pública onde Adelar Silva Reis lhe 

outorga poderes específicos para representá-lo junto ao Detran; 

Notificação Extrajudicial enviada ao sr. Adelar e extrato do DETRAN dos 

dados do veículo. Infere-se que o autor mesmo sem deter os documentos 

necessários para transferência de propriedade, repassou o veículo a título 

oneroso ao Sr. Claudio Velho Costa, conforme documento juntado ao id n° 

16936638. Assim, restou demonstrado a existência de uma cadeia 

sucessiva de compra e venda, mesmo com a documentação do veículo 

irregular, uma vez que em audiência de instrução quando interrogado o Sr. 

Ari Chagas Vieira afirmou que o caminhão inicialmente foi vendido para o 

senhor Junior Rosales, que por possuir uma restrição não transferiu a 

propriedade, que soube que este vendeu o caminhão para terceiros. 

Ainda em depoimento, o sr. Ari Chagas Vieira afirmou que houve o 

extravio do recibo de transferência, sendo que o sr. Junior Rosales 

solicitou que ele assinasse a segunda via no nome do próximo comprador. 

Depreende-se do documento juntado, id nº 16936638, que o sr. Ari 

Chagas Vieira, assinou a autorização para transferência de propriedade 

de veículo em favor do comprador Claudio Velho Costa. Ora, o próprio 

autor em audiência de instrução afirmou que o veículo está na posse de 

seu primo, Sr. Claudio Velho da Costa desde 2016, o qual não teria 

vendido o caminhão por falta do documento de transferência e que se 

caso este estivesse em sua posse teria realizado a venda. Nessa toada, 

extrai-se que a parte reclamante não é titular dos direitos que pleiteia, 

inexistindo nos autos prova da sua propriedade, carecendo a ação de 

legitimidade ativa e interesse de agir. O art. 18 do Código de Processo Civil 

dispõe: “Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, 

salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. 

Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como 

assistente litisconsorcial.” Grifei. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. AUTOR QUE PLEITEOU 

EM NOME PRÓPRIO DIREITO ALHEIO. VEDAÇÃO PELO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. (Recurso Cível Nº 71007686512, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

28/06/2018). (TJ-RS - Recurso Cível: 71007686512 RS, Relator: Cleber 

Augusto Tonial, Data de Julgamento: 28/06/2018, Terceira Turma Recursal 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018). Destaquei. 

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos 

fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. 

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado 

de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida 

deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira 

sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o 

contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 

2009, p. 160 )”. Pelo exposto, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo 

Civil. Publicado e registrado no PJE. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste - MT, 17 de dezembro de 2.019. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000525-41.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO RODRIGO HESS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000525-41.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PABLO RODRIGO HESS 

REQUERIDO: ECCO DO BRASIL INFORMATICA E ELETRONICOS EIRELI 

Vistos, Defiro o pedido 4-b da juntada de petição de id. n° 26540630. 

Designe-se nova audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a 

parte ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei 

possibilita (escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma 

pessoal). A contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a 

audiência de conciliação, devendo ser consignado no mandado que não 

havendo contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Cite-se e intime-se nos endereços informados no id. n°26540630 . 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000229-48.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI NARA OSS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA NOVA UNCAO LTDA - ME (REQUERIDO)

RAFAEL D. CARDOSO DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000229-48.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ROSELI NARA OSS DE 

ALMEIDA REQUERIDO: IMOBILIARIA NOVA UNCAO LTDA - ME, RAFAEL D. 

CARDOSO DE ARAUJO Vistos, Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA pleiteada por ROSELI NARA OSS DE 

ALMEIDA em face de IMOBILIÁRIA NOVA UNCAO LTDA – ME e RAFAEL D. 

CARDOSO DE ARAUJO, todos qualificados na petição inicial, em que 

pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional para 

que os requeridos promovam obras a fim de cessar as infiltrações e 

vazamentos na cobertura do apartamento de n°5, sob pena de multa a ser 

arbitrada por este juízo. DOS FATOS Alega, em síntese, que a requerente 

alugou no dia 04 de fevereiro de 2019, um imóvel localizado na Av. 

Florianópolis, n°2680, apto n°05, Bairro Novo Horizonte, da segunda 

requerida Imobiliária Nova Unção LTDA – ME. Sustenta que em março de 

2019, o apartamento n°06 foi locado para o requerido RAFAEL D. 

CARDOSO DE ARAÚJO e em razão disso, fora identificado a existência de 

vazamentos de esgoto na cobertura do apartamento n°5. Relata que 

procurou os requeridos a fim de acabar com as infiltrações e vazamentos, 

no entanto não obteve êxito. Vieram os seguintes documentos: Contrato 

de Locação (id. n°28121252); Notificação Extrajudicial (id. n°28121253) e 

Fotos e Vídeos dos Vazamentos (id. n°28121255 e 23121258). É a síntese 

do necessário. É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302. A parte autora alega que 

reside no imóvel localizado na Av. Florianópolis, n°2680, apto n°05, 

Primavera do Leste/MT. Enfatizou a existência de infiltração no teto de sua 

residência e que, ao que tudo indica, é proveniente do apartamento 

superior (de número 6). Analisando os documentos que instruem os autos, 

verifico que a parte autora demonstrou os fatos constitutivos de seu 

direito, na medida em que a infiltração e vazamentos acarretam avaria total 

do forro, pinturas e deformações na parede do imóvel. Além de ocasionar 

problemas estruturais e estéticos na residência, que poderá ser mitigado 

pela reforma ou compensação pecuniária, há a probabilidade de riscos à 

saúde dos habitantes do apartamento da requerente. Assim, é evidente a 

existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que tal 

situação acarreta para a parte requerente e aos demais integrantes que ali 

residem. Portanto, vislumbro, nos autos, a presença dos requisitos que 

autorizam a concessão da tutela de urgência pleiteada. Impende destacar, 

que o deferimento da liminar não caracteriza antecipação de sentença do 

feito principal, pois a pretensão é a reparação dos danos necessários 

para evitar problemas maiores advindos das infiltrações e vazamentos, 

que só veio à tona quando o apartamento superior foi alugado para 

terceiros. Contudo, em relação ao requerido pessoa física, locatário do 

apartamento de cima, entendo que a liminar não deve ser a ele estendida, 

na medida em que a própria parte autora afirma na petição inicial que o 

problema é decorrente de vício, ou seja, se trata de problema estrutural 

que, a priori, é de responsabilidade da locadora. Posto isso, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência somente em relação à locadora Imobiliária 

Carioca e DETERMINO que a mesma realize os procedimentos reparatórios 

que se fizerem necessários para cessar as infiltrações e vazamentos no 

apartamento n° 5 de posse da requerente ROSELI NARA OSS DE 

ALMEIDA, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de multa diária que fixo em 

R$500,00(quinhentos reais) até o limite de R$5.000,00(cinco mil reais). 

Designe-se audiência de Tentativa de Conciliação, ocasião em que a parte 

ré poderá contestar a presente ação nas formas em que a lei possibilita 

(escrita e por meio de advogado, ou verbalmente e de forma pessoal). A 

contestação poderá ser ofertada até cinco (5) dias após a audiência de 

conciliação, devendo ser consignado no mandado que não havendo 

contestação também será decretada a revelia nos autos. Caso a 

contestação venha acompanhada de documentos e sejam arguidas 

preliminares, poderá a parte autora impugna-la no prazo de cinco dias, 

saindo da audiência de conciliação ciente de tal aspecto. Caso a parte ré 

não compareça para a audiência, ser-lhe-á decretada a revelia, 

reputando-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 

Serve a presente de carta/mandado de citação e intimação. Primavera do 

Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003944-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE VARGAS ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SOLANGE VARGAS ANDRADE (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003944-35.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SILVANE VARGAS ANDRADE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, SOLANGE VARGAS ANDRADE Vistos, Aportou aos autos o 

relatório médico de Id 28183965, subscrito pela Dr. Ana Paula Lesse, 

CRM/MT 9821, no qual atesta a necessidade de prorrogação do tratamento 

em regime de internação pelo período adicional de 90 (noventa) dias. 

Consigno que a alta de paciente é ato privativo do médico e só será 

realizada quando o tratamento alcançar o resultado pretendido, sendo, 

pois, desnecessária a autorização judicial quando da alta, devendo o juízo 

ser comunicado apenas para fins de fiscalização de eventuais 

prorrogações e demais providências pertinentes. Igualmente é o seguinte 

enunciado: “Enunciado 48 – Saúde Pública – As altas de internação 

hospitalar de paciente, inclusive de idosos e toxicômanos, independem de 

novo pronunciamento judicial, prevalecendo o critério técnico profissional 

do médico.” (II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça. São Paulo, maio de 2015). Diante do exposto, homologo a 

prorrogação da internação de Solange Vargas Andrade, pelo período de 

mais 90 (noventa) dias, de acordo com o atestado médico. Prossiga-se o 

processo segundo o rito legal, sem prejuízo da conclusão do feito para 

deliberar sobre o adimplemento das mensalidades que se vencerem, após 

a prévia juntada da respectiva nota fiscal e do relatório de 

acompanhamento. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 163 de 1008



como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

inclusive à Clínica. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003944-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANE VARGAS ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SOLANGE VARGAS ANDRADE (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003944-35.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SILVANE VARGAS ANDRADE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, SOLANGE VARGAS ANDRADE Vistos, Aportou aos autos o 

relatório médico de Id 28183965, subscrito pela Dr. Ana Paula Lesse, 

CRM/MT 9821, no qual atesta a necessidade de prorrogação do tratamento 

em regime de internação pelo período adicional de 90 (noventa) dias. 

Consigno que a alta de paciente é ato privativo do médico e só será 

realizada quando o tratamento alcançar o resultado pretendido, sendo, 

pois, desnecessária a autorização judicial quando da alta, devendo o juízo 

ser comunicado apenas para fins de fiscalização de eventuais 

prorrogações e demais providências pertinentes. Igualmente é o seguinte 

enunciado: “Enunciado 48 – Saúde Pública – As altas de internação 

hospitalar de paciente, inclusive de idosos e toxicômanos, independem de 

novo pronunciamento judicial, prevalecendo o critério técnico profissional 

do médico.” (II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de 

Justiça. São Paulo, maio de 2015). Diante do exposto, homologo a 

prorrogação da internação de Solange Vargas Andrade, pelo período de 

mais 90 (noventa) dias, de acordo com o atestado médico. Prossiga-se o 

processo segundo o rito legal, sem prejuízo da conclusão do feito para 

deliberar sobre o adimplemento das mensalidades que se vencerem, após 

a prévia juntada da respectiva nota fiscal e do relatório de 

acompanhamento. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

inclusive à Clínica. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000971-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN (REQUERENTE)

ERONDINA CHAGAS DE MELO DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000971-10.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ERONDINA CHAGAS DE MELO 

DIAS, MARILEI CRISTINA DE OLIVEIRA HENGEN REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Trata-se de processo em fase de 

liquidação de sentença por arbitramento, em que as partes foram 

intimadas a apresentar pareceres e documentos, com o objetivo de apurar 

o valor líquido da condenação. Atento a enorme quantidade de processos 

que se encontram nesta mesma fase processual, e que eventual bloqueio 

para cada realização de perícia irá onerar demasiadamente o ente público, 

ENTENDO PERTINENTE OPORTUNIZAR AO ENTE PÚBLICO DEMANDADO 

PARA QUE APRESENTE O CÁLCULO QUE ENTENDE DEVIDO PARA A 

LIQUIDAÇÃO, NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. Apresentado o valor 

liquidado, intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 90 

dias, devendo apresentar, no caso de discordar do valor apurado, seus 

próprios cálculos para deliberação por este Juízo. Decorrido o prazo sem 

apresentação da liquidação, concluso para nomeação de perito e bloqueio 

de verbas públicas para o custeio dos honorários periciais. INTIME-SE AS 

PARTES. Cumpra-se, servindo o presente de mandados/ofícios 

pertinentes. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003021-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CLERIA BOHNE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SAM RANDLAS TOLEDO PASQUALI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003021-09.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ELAINE CLERIA BOHNE 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO, SAM RANDLAS TOLEDO PASQUALI Vistos, Diante das 

informações trazidas pela Associação Espírita Beneficente Paulo de Tarso 

de que o paciente Sam Randlas Toledo Pasquali deu entrada na Instituição 

dia 13 de junho de 2019 permanecendo apenas até o dia 20 de junho de 

2019, uma vez que precisou ser transferido para Unidade de Pronto 

Atendimento de Rondonópolis e não mais retornou à Instituição, entendo 

que a tutela de urgência de Id 20683227, não foi efetivamente cumprida. 

Assim, tendo em vista o pedido de Id 22815095, instruído com relatório 

médico atualizado subscrito pela Drª Luisa Eschner de Souza CRM/MT 

10745, que demonstra que ainda há necessidade de internação 

compulsória para tratamento da dependência química do requerido, 

ENTENDO QUE A TUTELA DE URGÊNCIA DEVE SER NOVAMENTE 

CUMPRIDA. Desta forma, CUMPRA-SE A TUTELA DE URGÊNCIA DE ID 

20683227, PROCEDENDO-SE À IMEDIATA INTERNAÇÃO DE SAM 

RANDLAS TOLEDO PASQUALI, NOS MOLDES DO QUE JÁ FOI 

DETERMINADO, EXPEDINDO-SE O NECESSÁRIO, COM AS DEVIDAS 

INTIMAÇÕES. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000841-54.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS JACAS CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - RO2218-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1000841-54.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUIS CARLOS JACAS 

CORREIA REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos, O recurso inominado é deserto. O prazo para recorrer é de dez 

dias nos Juizados Especiais, e passa a contar a partir da ciência da 

sentença, e não da juntada. Estabelece o artigo 42, § 1º da Lei 9.099/95: 

“Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da 

ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o 

pedido do recorrente. § 1º O Preparo será feito, independentemente de 

intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena 

de deserção.” Dispõe o Enunciado 80, do FONAJE: “Enunciado nº 80: O 

recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento 

integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 

48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da 

Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF - Alteração 
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aprovada no XII Encontro - Maceió-AL)”. In casu, o recurso foi interposto 

em 27/05/2019(id.20417633) e a parte recorrente foi intimada para 

apresentar arcabouço probatório no que diz respeito à sua condição 

financeira ou apresentar comprovante de pagamento do preparo no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas e não o fez, restando in albis o prazo 

assinalado. Posto isso, considero o recurso deserto, negando sua 

admissibilidade. Transitada em julgado e não havendo pleito executório, 

arquive-se definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 22 

de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006012-55.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSETE DA COSTA SILVA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006012-55.2019.8.11.0037. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: JOSETE DA COSTA SILVA LIMA Vistos, Trata-se 

de Ação de Cobrança pleiteada por A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA – ME 

em face de JOSETE DA COSTA SILVA LIMA. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos autos, 

refere-se a cobrança de uma compra feita pela Requerida em 22/11/2018, 

que foi parcelada em 3 boletos, emitidos pela Requerente e devidamente 

assinados pela Requerida, com vencimentos em 20/12/2018, 20/02/2019 e 

20/03/2019, sendo que cada um possui o valor de R$180,00 (cento e 

oitenta reais), totalizando o montante de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta 

reais). Devidamente citada e intimada a parte reclamada para comparecer 

na audiência e se defender, quedou-se inerte, não comparecendo à 

audiência e não apresentando contestação. É o breve relato. Decido. 

Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do 

Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a seguinte redação: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. ” Destarte, em 

conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à parte ré 

comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de pessoa 

jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão reputados 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme estabelece o 

artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o demandado à 

sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, 

reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz. ” Assim, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que os valores suscitados decorrem de descumprimento 

contratual e consequente prejuízos suportado pela parte promovente. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos os respectivos boletos assinados pela 

Reclamada. Desta feita, entendo por devido o débito nestes autos 

cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de condenar a 

parte reclamada ao pagamento dos 3 boletos no valor de R$ 180,00 (cento 

e oitenta reais), que juntos totalizam o valor de R$ 540,00 (quinhentos e 

quarenta reais). O valor deve ser atualizado monetariamente pelo índice 

INPC e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos a contar 

do vencimento da dívida. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Transita em julgado e não 

havendo pleito executório, arquive-se definitivamente, com baixa. 

Primavera do Leste - MT, 21 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007868-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA POPULAR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA COSTA DA SILVA MACIEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007868-88.2018.8.11.0037. REQUERENTE: OTICA POPULAR LTDA - ME 

REQUERIDO: MARCIA COSTA DA SILVA MACIEL Vistos, Trata-se de Ação 

de Cobrança pleiteada por OTICA POPULAR LTDA - ME em face de 

MARCIA COSTA DA SILVA MACIEL. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos autos, refere-se a 

cobrança de uma compra efetuada pela Reclamada na empresa 

Reclamante na forma de 2 notas promissórias emitidas pela Requerente no 

dia 23/02/2015, cujos vencimentos ocorreram nos dias 23/03/2015 e 

23/06/2015, ambas com o valor de R$ 144,50 (cento e quarenta e quatro 

reais e cinquenta centavos), totalizando o montante de R$ 289,00 

(duzentos e oitenta e nove reais). A nota promissória, quando 

preenchidos seus requisitos formais, goza de presunção de exigibilidade, 

liquidez e certeza, bastando sua apresentação para o ajuizamento de 

demanda executiva, cabendo à parte reclamada demonstrar a existência 

de vício de consentimento, ou outros motivos que justifiquem sua 

desconstituição. Para cobrança lastreada em nota promissória o prazo 

máximo hábil a demonstrar a existência de um crédito, prescreve em 05 

(cinco) anos, nos termos do art. 206, §5º, I do Código Civil de 2002. 

Considerando que o pagamento do título cambial se prova, em regra, 

mediante sua posse, pelo sacado/emitente, forçoso concluir que a posse 

do título de crédito, pela parte autora, impõe ao devedor o ônus de 

demonstrar fato obstativo do direito representado pela cártula, presumível 

por força do princípio da cartularidade. Devidamente citada e intimada a 

parte reclamada para comparecer na audiência e se defender, quedou-se 

inerte, não comparecendo à audiência e não apresentando contestação. É 

o breve relato. Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: 

O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. ” 

Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à 

parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de 

pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme 

estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. ” Assim, não tendo sido 

sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a 

ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança de valores devidos uma vez que 

não rebatidos pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que os valores suscitados decorrem do descumprimento da 

obrigação de pagar e consequente prejuízos suportado pela parte 

promovente. Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu 

ônus probatório, juntando aos autos as respectivas notas promissórias 

que a Reclamada não logrou êxito em compensá-las. Desta feita, entendo 

por devido o débito nestes autos cobrado, face à sua comprovação e a 

presunção de veracidade decorrente da revelia da demandada. Ante o 

exposto, julgo procedente com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do 
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reclamante, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento das 

2 (duas) notas promissórias, ambas com o valor de R$144,50 (cento e 

quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), totalizando o montante de 

R$ 289,00 (duzentos e oitenta e nove reais). O valor deve ser atualizado 

monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros legais de mora de 

1% ao mês, ambos a partir do vencimento da obrigação. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Transita em julgado e não havendo pleito executório, arquive-se 

definitivamente, com baixa. Primavera do Leste - MT, 21 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006013-40.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE NASCIMENTO DA MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006013-40.2019.8.11.0037. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: CRISTIANE NASCIMENTO DA MOTA Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança pleiteada por A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME em face de CRISTIANE NASCIMENTO DA MOTA. Dispensado o 

relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos 

autos, refere-se a cobrança de uma compra feito pela Requerida em 

10/10/2018, efetuada em 1 (um) boleto, emitido pela Requerente e 

devidamente assinado pela Requerida, com vencimento em 10/02/2019, no 

valor de R$180,00 (cento e oitenta reais). Devidamente citada e intimada a 

parte reclamada para comparecer na audiência e se defender, quedou-se 

inerte, não comparecendo à audiência e não apresentando contestação. É 

o breve relato. Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: 

O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. ” 

Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à 

parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de 

pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme 

estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. ” Assim, não tendo sido 

sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a 

ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança do valor devido uma vez que 

não rebatidos pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o valor suscitado decorre do descumprimento da obrigação 

de pagar e consequente prejuízos suportado pela parte promovente. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos o respectivo boleto assinado pela 

Reclamada. Desta feita, entendo por devido o débito nestes autos 

cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de condenar a 

parte reclamada ao pagamento do boleto no valor de R$ 180,00 (cento e 

oitenta reais). O valor deve ser atualizado monetariamente pelo índice INPC 

e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos a partir do 

vencimento da obrigação. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Transita em julgado e não 

havendo pleito executório, arquive-se definitivamente, com baixa. 

Primavera do Leste - MT, 21 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006015-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006015-10.2019.8.11.0037. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS Vistos, 

Trata-se de Ação de Cobrança pleiteada por A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA – ME em face de ANTENOR RODRIGUES DOS SANTOS. Dispensado 

o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos 

autos, refere-se a cobrança de uma compra feito pela Requerida em 

15/12/2018, que foi parcelada em 4 boletos, emitidos pela Requerente e 

devidamente assinados pela Requerida, com vencimentos em 18/01/2019, 

18/03/2019, 18/04/2019 e 18/05/2019, sendo que cada um possui o valor 

de R$144,00 (cento e quarenta e quatro reais), totalizando o montante de 

R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais). Devidamente citada e 

intimada a parte reclamada para comparecer na audiência e se defender, 

quedou-se inerte, não comparecendo à audiência e não apresentando 

contestação. É o breve relato. Decido. Diante da inércia da parte acionada 

prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. ” Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do 

FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em 

se tratando de pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. ” Assim, 

não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento 

escusável para a ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em 

se tratando de direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, 

com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 

9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva cobrança dos 

valores devidos uma vez que não rebatidos pela parte reclamada, posto 

que incumbe a ela provar a veracidade de seus alegados, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que os valores suscitados decorrem de 

descumprimento da obrigação de pagar e consequente prejuízos 

suportado pela parte promovente. Ademais, a reclamante cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos os 

respectivos boletos assinados pela Reclamada. Desta feita, entendo por 

devido o débito nestes autos cobrado, face à sua comprovação e a 

presunção de veracidade decorrente da revelia da demandada. Ante o 

exposto, julgo procedente com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do 

reclamante, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento dos 

4 boletos no valor de R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), que 

juntos totalizam o valor de R$ 576,00 (quinhentos e setenta e seis reais). 

O valor deve ser atualizado monetariamente pelo índice INPC e acrescido 

de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento da 

obrigação. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e 

art.55, ambos da Lei 9.099/95. Transita em julgado e não havendo pleito 

executório, arquive-se definitivamente, com baixa. Primavera do Leste - 

MT, 21 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000678-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA DOS SANTOS LARA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)
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Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000678-74.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: AMANDA DOS SANTOS LARA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

oposta pelo Município de Primavera do Leste em face da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à execução dos honorários 

advocatícios a que foi condenado o ente público pela Turma Recursal 

quando do julgamento do Recurso Inominado deste processo. O 

impugnante alega, preliminarmente, que os juros moratórios na 

porcentagem de 1% não poderiam ser aplicados à fazenda pública, mas 

tão somente os juros no patamar de 0,5%, consoante preceitua a Lei 

11.960 de 29 de junho de 2009. No mérito, o executado afirma que, a partir 

da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 

2014, a Defensoria Pública alcançou o patamar de paridade com a 

Magistratura e o Ministério Público, devendo suportar o ônus de não mais 

receber honorários advocatícios posto que “elabora sua própria proposta 

orçamentária, de acordo com suas necessidades, e que inclusive já 

recebe proventos do próprio Poder Executivo para sua manutenção”. 

Trouxe jurisprudências atualizadas sobre o tema. Instado a manifestar-se, 

o exequente rebateu as alegações do executado, aduzindo que a Lei 

Complementar 132/2009 que estabelece as normas gerais de organização 

da Defensoria Pública nos Estados prevê em seu artigo 4º como uma das 

funções institucionais da Defensoria “executar e receber as verbas 

sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por 

quaisquer entes públicos (...)”. Além disso, afirma que os honorários 

foram arbitrados com prudência e razoabilidade, não devendo ser 

reduzidos e nem mesmo excluídos, tendo o Município perdido o prazo 

recursal para questionar a condenação quando do julgamento pela Turma 

Recursal que condenou o recorrente ao pagamento dos honorários. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Quanto a preliminar arguida 

de que a Defensoria Pública utilizou em seus cálculos a porcentagem de 

1% de juros moratórios, entendo que a alegação deve ser afastada, posto 

que na petição de cumprimento, a Defensoria apresentou em seus 

cálculos a utilização de juros de 0,5%, conforme entende devido o 

Município. Quanto ao mérito, consigno, inicialmente, que o pagamento de 

honorários à Defensoria Pública por entes públicos não se trata de matéria 

pacificada pela doutrina e jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão 

Geral do Tema 1002 do STF que discute o pagamento de honorários à 

Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, 

pendente de julgamento. A despeito das discussões, verifico que o Tema 

não se aplica ao presente caso, posto que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, não está vinculada ao Município de Primavera do Leste. 

Ao caso em tela, aplica-se a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 

“Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos 

honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo 

diverso do qual é parte integrante”. Além disso, verifico que o ente público 

executado discute matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, posto 

que não recorreu do julgamento do Recurso Inominado que o condenou ao 

pagamento dos honorários advocatícios. Ademais existe precedente 

jurisprudencial atual autorizando o pagamento dos honorários à 

Defensoria Pública, vejamos: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA 

PÚBLICA QUE ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

À QUAL PERTENCE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – 

MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. 

Possível a condenação da Fazenda Municipal em honorários de 

sucumbência, quando em litígio contra a Defensoria Pública Estadual, já 

que se trata de pessoas jurídicas diversas. Por outro lado, não são 

devidos honorários advocatícios pelo Estado de Mato Grosso do Sul, nos 

termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 08001007120148120049 MS 

0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, com fundamento no artigo 203, §1º, 

artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil; no 

artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o artigo 27 da Lei 12.153/2009, 

JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, bem como homologo o cálculo 

apresentado pela parte exequente na petição, no valor de R$1.010,00 

(hum mil e dez reais), a título de honorários advocatícios. EXPEÇA-SE 

ofício requisitório diretamente ao ente público, para pagamento do valor 

homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da 

Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no 

prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, arquive-se o processo. 

Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. 

Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004986-56.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE MATIAS NOVAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004986-56.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ROSILENE MATIAS NOVAES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

oposta pelo Município de Primavera do Leste em face da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à execução dos honorários 

advocatícios a que foi condenado o ente público pela Turma Recursal 

quando do julgamento do Recurso Inominado deste processo. O 

impugnante alega, preliminarmente, que os juros moratórios na 

porcentagem de 1% não poderiam ser aplicados à fazenda pública, mas 

tão somente os juros no patamar de 0,5%, consoante preceitua a Lei 

11.960 de 29 de junho de 2009. No mérito, o executado afirma que, a partir 

da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 

2014, a Defensoria Pública alcançou o patamar de paridade com a 

Magistratura e o Ministério Público, devendo suportar o ônus de não mais 

receber honorários advocatícios posto que “elabora sua própria proposta 

orçamentária, de acordo com suas necessidades, e que inclusive já 

recebe proventos do próprio Poder Executivo para sua manutenção”. 

Trouxe jurisprudências atualizadas sobre o tema. Instado a manifestar-se, 

o exequente rebateu as alegações do executado, aduzindo que a Lei 

Complementar 132/2009 que estabelece as normas gerais de organização 

da Defensoria Pública nos Estados prevê em seu artigo 4º como uma das 

funções institucionais da Defensoria “executar e receber as verbas 

sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por 

quaisquer entes públicos (...)”. Além disso, afirma que os honorários 

foram arbitrados com prudência e razoabilidade, não devendo ser 

reduzidos e nem mesmo excluídos, tendo o Município perdido o prazo 

recursal para questionar a condenação quando do julgamento pela Turma 

Recursal que condenou o recorrente ao pagamento dos honorários. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Quanto a preliminar arguida 

de que a Defensoria Pública utilizou em seus cálculos a porcentagem de 

1% de juros moratórios, entendo que a alegação deve ser afastada, posto 

que na petição de cumprimento, a Defensoria apresentou em seus 

cálculos a utilização de juros de 0,5%, conforme entende devido o 

Município. Quanto ao mérito, consigno, inicialmente, que o pagamento de 

honorários à Defensoria Pública por entes públicos não se trata de matéria 

pacificada pela doutrina e jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão 

Geral do Tema 1002 do STF que discute o pagamento de honorários à 

Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, 

pendente de julgamento. A despeito das discussões, verifico que o Tema 

não se aplica ao presente caso, posto que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, não está vinculada ao Município de Primavera do Leste. 

Ao caso em tela, aplica-se a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 

“Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos 

honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo 

diverso do qual é parte integrante”. Além disso, verifico que o ente público 

executado discute matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, posto 
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que não recorreu do julgamento do Recurso Inominado que o condenou ao 

pagamento dos honorários advocatícios. Ademais existe precedente 

jurisprudencial atual autorizando o pagamento dos honorários à 

Defensoria Pública, vejamos: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA 

PÚBLICA QUE ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

À QUAL PERTENCE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – 

MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. 

Possível a condenação da Fazenda Municipal em honorários de 

sucumbência, quando em litígio contra a Defensoria Pública Estadual, já 

que se trata de pessoas jurídicas diversas. Por outro lado, não são 

devidos honorários advocatícios pelo Estado de Mato Grosso do Sul, nos 

termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 08001007120148120049 MS 

0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, com fundamento no artigo 203, §1º, 

artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil; no 

artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o artigo 27 da Lei 12.153/2009, 

JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, bem como homologo o cálculo 

apresentado pela parte exequente na petição, no valor de R$1.390,90 

(hum mil trezentos reais e noventa centavos), a título de honorários 

advocatícios. EXPEÇA-SE ofício requisitório diretamente ao ente público, 

para pagamento do valor homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

nos moldes do art. 13, I da Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. 

Comprovado o pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, 

da Lei 12.153/2009), EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, 

arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso 

para deliberações. Publicada e registrada no processo eletrônico. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002267-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIONOR GARCIA DA ROSA GOMES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002267-04.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CLAUDIONOR GARCIA DA 

ROSA GOMES EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença oposta pelo Município de Primavera do Leste em 

face da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à 

execução dos honorários advocatícios a que foi condenado o ente público 

pela Turma Recursal quando do julgamento do Recurso Inominado deste 

processo. O impugnante alega, preliminarmente, que os juros moratórios 

na porcentagem de 1% não poderiam ser aplicados à fazenda pública, 

mas tão somente os juros no patamar de 0,5%, consoante preceitua a Lei 

11.960 de 29 de junho de 2009. No mérito, o executado afirma que, a partir 

da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 

2014, a Defensoria Pública alcançou o patamar de paridade com a 

Magistratura e o Ministério Público, devendo suportar o ônus de não mais 

receber honorários advocatícios posto que “elabora sua própria proposta 

orçamentária, de acordo com suas necessidades, e que inclusive já 

recebe proventos do próprio Poder Executivo para sua manutenção”. 

Trouxe jurisprudências atualizadas sobre o tema. Instado a manifestar-se, 

o exequente rebateu as alegações do executado, aduzindo que a Lei 

Complementar 132/2009 que estabelece as normas gerais de organização 

da Defensoria Pública nos Estados prevê em seu artigo 4º como uma das 

funções institucionais da Defensoria “executar e receber as verbas 

sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por 

quaisquer entes públicos (...)”. Além disso, afirma que os honorários 

foram arbitrados com prudência e razoabilidade, não devendo ser 

reduzidos e nem mesmo excluídos, tendo o Município perdido o prazo 

recursal para questionar a condenação quando do julgamento pela Turma 

Recursal que condenou o recorrente ao pagamento dos honorários. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Quanto a preliminar arguida 

de que a Defensoria Pública utilizou em seus cálculos a porcentagem de 

1% de juros moratórios, entendo que a alegação deve ser afastada, posto 

que na petição de cumprimento, a Defensoria apresentou em seus 

cálculos a utilização de juros de 0,5%, conforme entende devido o 

Município. Quanto ao mérito, consigno, inicialmente, que o pagamento de 

honorários à Defensoria Pública por entes públicos não se trata de matéria 

pacificada pela doutrina e jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão 

Geral do Tema 1002 do STF que discute o pagamento de honorários à 

Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, 

pendente de julgamento. A despeito das discussões, verifico que o Tema 

não se aplica ao presente caso, posto que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, não está vinculada ao Município de Primavera do Leste. 

Ao caso em tela, aplica-se a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 

“Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos 

honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo 

diverso do qual é parte integrante”. Além disso, verifico que o ente público 

executado discute matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, posto 

que não recorreu do julgamento do Recurso Inominado que o condenou ao 

pagamento dos honorários advocatícios. Ademais existe precedente 

jurisprudencial atual autorizando o pagamento dos honorários à 

Defensoria Pública, vejamos: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA 

PÚBLICA QUE ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

À QUAL PERTENCE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – 

MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. 

Possível a condenação da Fazenda Municipal em honorários de 

sucumbência, quando em litígio contra a Defensoria Pública Estadual, já 

que se trata de pessoas jurídicas diversas. Por outro lado, não são 

devidos honorários advocatícios pelo Estado de Mato Grosso do Sul, nos 

termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 08001007120148120049 MS 

0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, com fundamento no artigo 203, §1º, 

artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil; no 

artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o artigo 27 da Lei 12.153/2009, 

JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, bem como homologo o cálculo 

apresentado pela parte exequente na petição, no valor de R$805,37 

(oitocentos e cinco reais), a título de honorários advocatícios. EXPEÇA-SE 

ofício requisitório diretamente ao ente público, para pagamento do valor 

homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da 

Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no 

prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, arquive-se o processo. 

Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. 

Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000532-04.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GECY TEIXEIRA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000532-04.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: GECY TEIXEIRA RODRIGUES 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

oposta pelo Município de Primavera do Leste em face da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à execução dos honorários 

advocatícios a que foi condenado o ente público pela Turma Recursal 

quando do julgamento do Recurso Inominado deste processo. O 

impugnante alega, preliminarmente, que os juros moratórios na 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 168 de 1008



porcentagem de 1% não poderiam ser aplicados à fazenda pública, mas 

tão somente os juros no patamar de 0,5%, consoante preceitua a Lei 

11.960 de 29 de junho de 2009. No mérito, o executado afirma que, a partir 

da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 

2014, a Defensoria Pública alcançou o patamar de paridade com a 

Magistratura e o Ministério Público, devendo suportar o ônus de não mais 

receber honorários advocatícios posto que “elabora sua própria proposta 

orçamentária, de acordo com suas necessidades, e que inclusive já 

recebe proventos do próprio Poder Executivo para sua manutenção”. 

Trouxe jurisprudências atualizadas sobre o tema. Instado a manifestar-se, 

o exequente rebateu as alegações do executado, aduzindo que a Lei 

Complementar 132/2009 que estabelece as normas gerais de organização 

da Defensoria Pública nos Estados prevê em seu artigo 4º como uma das 

funções institucionais da Defensoria “executar e receber as verbas 

sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por 

quaisquer entes públicos (...)”. Além disso, afirma que os honorários 

foram arbitrados com prudência e razoabilidade, não devendo ser 

reduzidos e nem mesmo excluídos, tendo o Município perdido o prazo 

recursal para questionar a condenação quando do julgamento pela Turma 

Recursal que condenou o recorrente ao pagamento dos honorários. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Quanto a preliminar arguida 

de que a Defensoria Pública utilizou em seus cálculos a porcentagem de 

1% de juros moratórios, entendo que a alegação deve ser afastada, posto 

que na petição de cumprimento, a Defensoria apresentou em seus 

cálculos a utilização de juros de 0,5%, conforme entende devido o 

Município. Quanto ao mérito, consigno, inicialmente, que o pagamento de 

honorários à Defensoria Pública por entes públicos não se trata de matéria 

pacificada pela doutrina e jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão 

Geral do Tema 1002 do STF que discute o pagamento de honorários à 

Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, 

pendente de julgamento. A despeito das discussões, verifico que o Tema 

não se aplica ao presente caso, posto que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, não está vinculada ao Município de Primavera do Leste. 

Ao caso em tela, aplica-se a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 

“Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos 

honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo 

diverso do qual é parte integrante”. Além disso, verifico que o ente público 

executado discute matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, posto 

que não recorreu do julgamento do Recurso Inominado que o condenou ao 

pagamento dos honorários advocatícios. Ademais existe precedente 

jurisprudencial atual autorizando o pagamento dos honorários à 

Defensoria Pública, vejamos: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA 

PÚBLICA QUE ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

À QUAL PERTENCE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – 

MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. 

Possível a condenação da Fazenda Municipal em honorários de 

sucumbência, quando em litígio contra a Defensoria Pública Estadual, já 

que se trata de pessoas jurídicas diversas. Por outro lado, não são 

devidos honorários advocatícios pelo Estado de Mato Grosso do Sul, nos 

termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 08001007120148120049 MS 

0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, com fundamento no artigo 203, §1º, 

artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil; no 

artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o artigo 27 da Lei 12.153/2009, 

JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, bem como homologo o cálculo 

apresentado pela parte exequente na petição, no valor de R$ 133,32 

(cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos), a título de honorários 

advocatícios. EXPEÇA-SE ofício requisitório diretamente ao ente público, 

para pagamento do valor homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

nos moldes do art. 13, I da Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. 

Comprovado o pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, 

da Lei 12.153/2009), EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, 

arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso 

para deliberações. Publicada e registrada no processo eletrônico. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003615-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA MENEZES DA MATURIDADE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003615-57.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ERCILIA MENEZES DA 

MATURIDADE EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença oposta pelo Município de Primavera do Leste em 

face da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à 

execução dos honorários advocatícios a que foi condenado o ente público 

pela Turma Recursal quando do julgamento do Recurso Inominado deste 

processo. O impugnante afirma que, a partir da entrada em vigor da 

Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública 

alcançou o patamar de paridade com a Magistratura e o Ministério Público, 

devendo suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios 

posto que “elabora sua própria proposta orçamentária, de acordo com 

suas necessidades, e que inclusive já recebe proventos do próprio Poder 

Executivo para sua manutenção”. Trouxe jurisprudências atualizadas 

sobre o tema. Instado a manifestar-se, o exequente rebateu as alegações 

do executado, aduzindo que a Lei Complementar 132/2009 que estabelece 

as normas gerais de organização da Defensoria Pública nos Estados 

prevê em seu artigo 4º como uma das funções institucionais da 

Defensoria “executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de 

sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos (...)”. 

Além disso, afirma que os honorários foram arbitrados com prudência e 

razoabilidade, não devendo ser reduzidos e nem mesmo excluídos, tendo 

o Município perdido o prazo recursal para questionar a condenação 

quando do julgamento pela Turma Recursal que condenou o recorrente ao 

pagamento dos honorários. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Consigno, inicialmente, que o pagamento de honorários à 

Defensoria Pública por entes públicos não se trata de matéria pacificada 

pela doutrina e jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão Geral do 

Tema 1002 do STF que discute o pagamento de honorários à Defensoria 

Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, pendente de 

julgamento. A despeito das discussões, verifico que o Tema não se aplica 

ao presente caso, posto que a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, não está vinculada ao Município de Primavera do Leste. Ao caso 

em tela, aplica-se a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 “Reconhece-se à 

Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios 

se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte 

integrante”. Além disso, verifico que o ente público executado discute 

matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, posto que não recorreu 

do julgamento do Recurso Inominado que o condenou ao pagamento dos 

honorários advocatícios. Ademais existe precedente jurisprudencial atual 

autorizando o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, vejamos: 

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA 

CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE – 

APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – MUNICÍPIO CONDENADO AO 

PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. Possível a condenação da Fazenda 

Municipal em honorários de sucumbência, quando em litígio contra a 

Defensoria Pública Estadual, já que se trata de pessoas jurídicas diversas. 

Por outro lado, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado de 

Mato Grosso do Sul, nos termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 

08001007120148120049 MS 0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, 

com fundamento no artigo 203, §1º, artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil; no artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o 

artigo 27 da Lei 12.153/2009, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, 

bem como homologo o cálculo apresentado pela parte exequente na 

petição, no valor de R$ 285,32 (duzentos e oitenta e cinco reais e trinta e 

dois centavos), a título de honorários advocatícios. EXPEÇA-SE ofício 

requisitório diretamente ao ente público, para pagamento do valor 
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homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da 

Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no 

prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, arquive-se o processo. 

Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. 

Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004294-91.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA FRANCISCA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004294-91.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: OLGA FRANCISCA DA SILVA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

oposta pelo Município de Primavera do Leste em face da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à execução dos honorários 

advocatícios a que foi condenado o ente público pela Turma Recursal 

quando do julgamento do Recurso Inominado deste processo. O 

impugnante afirma que, a partir da entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública alcançou 

o patamar de paridade com a Magistratura e o Ministério Público, devendo 

suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios posto que 

“elabora sua própria proposta orçamentária, de acordo com suas 

necessidades, e que inclusive já recebe proventos do próprio Poder 

Executivo para sua manutenção”. Trouxe jurisprudências atualizadas 

sobre o tema. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Consigno, 

inicialmente, que o pagamento de honorários à Defensoria Pública por 

entes públicos não se trata de matéria pacificada pela doutrina e 

jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão Geral do Tema 1002 do STF 

que discute o pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio 

com ente público ao qual está vinculada, pendente de julgamento. A 

despeito das discussões, verifico que o Tema não se aplica ao presente 

caso, posto que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, não está 

vinculada ao Município de Primavera do Leste. Ao caso em tela, aplica-se 

a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 “Reconhece-se à Defensoria 

Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação 

se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Além 

disso, verifico que o ente público executado discute matéria acobertada 

pelo manto da coisa julgada, posto que não recorreu do julgamento do 

Recurso Inominado que o condenou ao pagamento dos honorários 

advocatícios. Ademais existe precedente jurisprudencial atual autorizando 

o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, vejamos: RECURSOS 

DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA CONTRA A PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE – APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 421 DO STJ – MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DA 

VERBA ADVOCATÍCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSOS IMPROVIDOS. Possível a condenação da Fazenda Municipal 

em honorários de sucumbência, quando em litígio contra a Defensoria 

Pública Estadual, já que se trata de pessoas jurídicas diversas. Por outro 

lado, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado de Mato 

Grosso do Sul, nos termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 

08001007120148120049 MS 0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, 

com fundamento no artigo 203, §1º, artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil; no artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o 

artigo 27 da Lei 12.153/2009, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, 

bem como homologo o cálculo apresentado pela parte exequente na 

petição, no valor de R$168,74 (cento e sessenta e oito reais e setenta e 

quatro centavos), a título de honorários advocatícios. EXPEÇA-SE ofício 

requisitório diretamente ao ente público, para pagamento do valor 

homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da 

Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no 

prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, arquive-se o processo. 

Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. 

Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002284-40.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO TEIXEIRA FILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002284-40.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVINO TEIXEIRA FILHO 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

oposta pelo Município de Primavera do Leste em face da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à execução dos honorários 

advocatícios a que foi condenado o ente público pela Turma Recursal 

quando do julgamento do Recurso Inominado deste processo. O 

impugnante alega, preliminarmente, que os juros moratórios na 

porcentagem de 1% não poderiam ser aplicados à fazenda pública, mas 

tão somente os juros no patamar de 0,5%, consoante preceitua a Lei 

11.960 de 29 de junho de 2009. No mérito, o executado afirma que, a partir 

da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 

2014, a Defensoria Pública alcançou o patamar de paridade com a 

Magistratura e o Ministério Público, devendo suportar o ônus de não mais 

receber honorários advocatícios posto que “elabora sua própria proposta 

orçamentária, de acordo com suas necessidades, e que inclusive já 

recebe proventos do próprio Poder Executivo para sua manutenção”. 

Trouxe jurisprudências atualizadas sobre o tema. Instado a manifestar-se, 

o exequente rebateu as alegações do executado, aduzindo que a Lei 

Complementar 132/2009 que estabelece as normas gerais de organização 

da Defensoria Pública nos Estados prevê em seu artigo 4º como uma das 

funções institucionais da Defensoria “executar e receber as verbas 

sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por 

quaisquer entes públicos (...)”. Além disso, afirma que os honorários 

foram arbitrados com prudência e razoabilidade, não devendo ser 

reduzidos e nem mesmo excluídos, tendo o Município perdido o prazo 

recursal para questionar a condenação quando do julgamento pela Turma 

Recursal que condenou o recorrente ao pagamento dos honorários. É O 

BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Quanto a preliminar arguida 

de que a Defensoria Pública utilizou em seus cálculos a porcentagem de 

1% de juros moratórios, entendo que a alegação deve ser afastada, posto 

que na petição de cumprimento, a Defensoria apresentou em seus 

cálculos a utilização de juros de 0,5%, conforme entende devido o 

Município. Quanto ao mérito, consigno, inicialmente, que o pagamento de 

honorários à Defensoria Pública por entes públicos não se trata de matéria 

pacificada pela doutrina e jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão 

Geral do Tema 1002 do STF que discute o pagamento de honorários à 

Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, 

pendente de julgamento. A despeito das discussões, verifico que o Tema 

não se aplica ao presente caso, posto que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, não está vinculada ao Município de Primavera do Leste. 

Ao caso em tela, aplica-se a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 

“Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos 

honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo 

diverso do qual é parte integrante”. Além disso, verifico que o ente público 

executado discute matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, posto 

que não recorreu do julgamento do Recurso Inominado que o condenou ao 

pagamento dos honorários advocatícios. Ademais existe precedente 

jurisprudencial atual autorizando o pagamento dos honorários à 
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Defensoria Pública, vejamos: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA 

PÚBLICA QUE ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

À QUAL PERTENCE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – 

MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. 

Possível a condenação da Fazenda Municipal em honorários de 

sucumbência, quando em litígio contra a Defensoria Pública Estadual, já 

que se trata de pessoas jurídicas diversas. Por outro lado, não são 

devidos honorários advocatícios pelo Estado de Mato Grosso do Sul, nos 

termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 08001007120148120049 MS 

0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, com fundamento no artigo 203, §1º, 

artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil; no 

artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o artigo 27 da Lei 12.153/2009, 

JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, bem como homologo o cálculo 

apresentado pela parte exequente na petição, no valor de R$96,35 

(noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), a título de honorários 

advocatícios. EXPEÇA-SE ofício requisitório diretamente ao ente público, 

para pagamento do valor homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, 

nos moldes do art. 13, I da Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. 

Comprovado o pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, 

da Lei 12.153/2009), EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, 

arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso 

para deliberações. Publicada e registrada no processo eletrônico. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002991-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGIA - ME (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO DURVAL PINTO OAB - SP321036 (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1002991-71.2019.8.11.0037 Promovente: APARECIDO 

PEREIRA Promovido: EBAZAR.COM.BR. LTDA SHARLES A A CHAGAS - 

TECNOLOGIA - ME Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que 

dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize 

afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Preliminarmente - ILEGITIMIDADE 

PASSIVA EBAZAR.COM.BR LTDA Todos envolvidos no fornecimento de 

produtos devem responder de forma solidária a qualquer suposto defeito 

na prestação de serviços, dessa feita, rejeito a preliminar. Trata-se de 

AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por APARECIDO PEREIRA em desfavor 

de SAHRLES A A CHAGAS TECNOLOGIA – ME e EBAZAR.COM.BR LDTA. 

A parte autora narra em sua inicial e no dia 04/05/2018 efetuou uma 

compra de um FORNO MUFLA 2000G PARA CALCINAÇÃO DE JOIAS 

1200º, através do site da Reclamada, sendo que o pagamento foi feito 

através de boleto bancário no valor de R$ 2.595,00 (dois mil quinhentos e 

noventa e cinco reais) e que o pagamento foi aprovado em 22 de junho de 

2018, todavia, o produto não foi entregue, que efetuou vários contatos 

pelos sites e inclusive fez reclamação no PROCON porém não obteve 

êxito. No ID 22900186, a Reclamada apresentou contestação e aduziu que 

não possui qualquer ingerência na postagem do produto para entrega e 

que não como ser responsabilizada, que a demanda deveria ter sido 

proposta somente face ao vendedor que negociou com a parte autora. Ao 

final pugna pela improcedência dos pedidos autoral. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

parcial assiste à parte autora, posto que comprovou a aquisição do 

produto bem como o efetivo pagamento conforme boleto bancário e 

comprovante de pagamento anexo ao ID 20502298. Houve audiência de 

conciliação ID 22916421, onde a Reclamada SHARLES A A CHAGAS - 

TECNOLOGIA – ME, não foi representada por preposto, tendo feito 

presente apenas a Patrona da empresa conforme termo de audiência ID 

22916423. A ausência das partes a qualquer uma das audiências 

previstas na Lei 9.099/95, traz consequências aos litigantes, sendo que, 

para o autor, implica a extinção do feito (artigo 51, inciso I) e para o réu, a 

decretação dos efeitos da revelia (artigo 20). A reclamada se quedou 

inerte ao chamado judicial demonstrando nítido descaso. Ademais, verifico 

que os documentos carreados aos autos são suficientes para um decreto 

condenatório favorável à parte autora. Decreto a REVELIA da parte 

Reclamada SHARLES A A CHAGAS - TECNOLOGIA – ME. Com a 

contestação (ID 22900187), não veio o comprovante de que a mercadoria 

foi entregue. Sem a prova essencial do cumprimento do contrato e de 

alguma excludente capaz de afastar a sua responsabilidade, por se tratar 

de negócio sujeito aos preceitos do Código de Defesa do Consumidor, 

entende-se a responsabilidade objetiva. Ensina Cláudia Lima Marques: "O 

método escolhido pelo sistema do Código de Defesa do Consumidor foi 

positivar um novo dever legal para o fornecedor, um dever anexo, um 

dever de qualidade, como ensina Benjamin (Comentários, pág 39). Se a 

teoria da qualidade se concentra no objeto da prestação contratual 

(produto ou serviço) é porque visualiza o resultado da atividade dos 

fornecedores de modo a imputar-lhes objetivamente o dever de qualidade 

dos produtos que ajudam a colocar no mercado" (Comentários ao Código 

de Defesa do Consumidor, Cláudia Lima Marques, Antônio Herman V. 

Benjamin e Bruno Miragem, Editora Revista dos Tribunais, 2a edição, 

2006).” Deste modo, não existindo nos autos nenhuma comprovação dos 

fatos alegados pela reclamada bem como, a revelia da parte SHARLES A 

A CHAGAS - TECNOLOGIA – ME, e, não comprovada existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da reclamante, surge o dano 

moral indenizável. A reclamada Ebazar.com.br Ltda, em contestação, 

rechaçou o dano moral e, em relação ao dano material, concordou em 

devolver o valor, requerendo que o reclamante indique conta/dados 

bancários para o depósito. Duvida não há de que restaram violados 

direitos da personalidade da parte reclamante, que faz jus a uma 

compensação pelo abalo extrapatrimonial experimentado, visto que se 

sujeitou a uma completa desconsideração da parte ré. Nesse 

entendimento: APELAÇAO CÍVEL - AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANO 

MATERIAL E MORAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

DESCONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR - 

INTELIGÊNCIA DO ART. 14, DO CDC - COMPRA E VENDA DE MERCADORIA 

- MORA NA ENTREGA - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - EXISTÊNCIA DE 

DANO MORAL E MATERIAL - REDUÇAO DO QUANTUM FIXADO PELO JUIZ 

A QUO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS 

DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APELO PARCIALMENTE 

PROVIDO - DECISAO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 2012204057 SE , Relator: 

DES. ROBERTO EUGENIO DA FONSECA PORTO, Data de Julgamento: 

27/03/2012, 1ª.CÂMARA CÍVEL). Reputa-se assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Dessa forma, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de 

condenar solidariamente as reclamadas a devolverem à parte autora o 

importe de R$ 2.595,00(dois mil quinhentos e noventa e cinco reais), a ser 

acrescido de correção pelo INPC desde o desembolso do autor e de juros 
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de mora de 1% ao mês, a partir da citação e, a pagar à parte autora a 

importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por 

danos morais, com juros de mora de 1% a.m, e correção monetária, ambos 

a partir desta data, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PROJUDI. Intimem-se. Submeto os autos a M.M. Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Si lva Juíza Leiga 

______________________________________________ Vis tos , 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003293-03.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO RODRIGUES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003293-03.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARCELO RODRIGUES 

BORGES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. - Preliminar - Do indeferimento da inicial Deixo de 

analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o referido 

documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também poderia 

acostar aos autos o referido documento. Mérito Sustenta a parte 

requerente MARCELO RODRIGUES BORGES que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida pelo débito no valor de R$53,71, 

todavia, “DESCONHECE TOTALMENTE ESTE DÉBITO BEM COMO O 

CONTRATO DE Nº 029665871000020EC”. sic O requerido contesta, 

sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito. A inversão do ônus da 

prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos 

constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que 

deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte 

reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. 

Destarte, conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, tais como, contrato assinado pela parte reclamante. 

Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais 

do reclamante, resta, portanto, configurada a falha na prestação de 

serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito na inicial, uma 

vez que os documentos apresentados são considerados como unilaterais. 

Cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência necessária a 

impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos seus clientes e a 

terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro só exclui a responsabilidade 

civil do causador direto do dano, se ficar caracterizada a imprevisibilidade 

do evento danoso. A atuação de falsários é fato previsível, incumbindo à 

requerida agir com diligência para não causar prejuízos a terceiros. Não 

tendo a requerida examinado com cuidado a documentação apresentada 

para a contratação, agiu com imprudência, surgindo, por consequência, o 

dever de indenizar. Hodiernamente a atuação de falsários é fato 

previsível, e não tendo a requerida adotado mecanismos tendentes a 

evitar os fatos concorreu para a concretização da lesão. Não há dúvida 

de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

parte reclamante teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário 

jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou 

manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, 

dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito 

à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do 

abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo 

patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral 

configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da 

personalidade. O dano moral prescinde de prova. O montante da 

indenização por danos morais, deve ser suficiente para compensar o 

dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, 

com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, 

fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em 

relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser 

uma forma de inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, 

infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na 

esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu 

nome, não pode ser classificada como muito intensa. A reclamada é, 

sabidamente, uma instituição de grande porte. Registra-se que conforme 

extrato apresentado inicial verifica-se que a parte autora possui restrição 

posterior lançada pela Telefônica, a qual não restou demonstrada como 

indevida tendo em vista que não se verifica a distribuição de ação 

questionando o referido débito, todavia, não se aplica ao presente caso a 

Súmula 385 do STJ por se tratar de primeira negativação. Entendo que a 

utilização indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de 

enriquecimento. Ademais, deve-se reconhecer que, uma vez realizada a 

primeira negativação indevida, já se configurou o dano extrapatrimonial, 

sendo desinfluentes as demais negativações. Porém, o valor a ser fixado 

deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada 

caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$3.000,00 (três mil reais). 

Considero, na fixação do valor, que deve ser este mitigado, visto que o 

reclamante tem negativação posterior legítima (extrato SPC no id. 

20884035) que não foi objeto de ação desconstitutiva, o que demonstra 

seu perfil creditício ruim, sendo incongruente arbitrar valor idêntico ao que 

receberia pessoa ilibada perante o mercado consumerista. Neste sentido: 

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – PLEITO DE 

MAJORAÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL FIXADO EM R$ 3.000,00 – 

NEGATIVAÇÃO POSTERIOR CUJA ILEGITIMIDADE NÃO FOI 

COMPROVADA - QUANTUM MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. (Apelação Cível nº 201900732492 nº único 

0002845-09.2019.8.25.0053 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de 

Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 19/11/2019). 

Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão formulada 

na inicial, para: a) declarar inexigível o débito mencionado na inicial; b) 

condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$3.000,00 

(três mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do 

nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (31/10/2016) e; c) 

determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de 

restrição ao crédito. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 
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poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003469-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIDE MIRANDA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003469-79.2019.8.11.0037. REQUERENTE: VALCIDE MIRANDA FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. 

Preliminares - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova Deixo de 

analisar por se confundir com o mérito. - Da ausência de documento 

indispensável para a propositura da demanda Arguiu a parte reclamada a 

presente preliminar, sob o fundamento que a parte autora não apresentou 

comprovante de residência em seu nome. Em que pese o entendimento 

atual quanto a necessidade de apresentação de comprovante de 

residência no próprio nome da parte autora, no entanto, considerando o 

decurso da ação e o princípio da celeridade, deixo de aplicar o referido 

entendimento na presente lide. Ademais, nos termos do artigo 4º da Lei 

9099/95, é competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do 

foro do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça 

atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório e, ainda, em qualquer hipótese, 

poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo. 

Ressalto por fim que, a requerida possui loja nesta Comarca. Assim, rejeito 

a preliminar arguida. - Da ausência de consulta extraída no balcão dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar tendo em vista que a 

parte autora apresentou o referido documento, a requerida reconhece a 

restrição, bem como também poderia acostar aos autos o referido 

documento. Mérito Sustenta a parte requerente VALCIDE MIRANDA 

FERREIRA que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida 

por um débito no valor de R$115,22, no entanto, “DESCONHECE 

TOTALMENTE ESTE DÉBITO BEM COMO O CONTRATO DE Nº 

0202773036”. Sic O requerido contesta, sustentando que a parte autora 

contratou com a empresa. A inversão do ônus da prova libera o 

consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do 

seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, 

em virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Destarte, 

conquanto tenha o reclamado alegado que não praticou ilícito ensejador de 

reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a 

provar a existência do débito que motivou a negativação, tais como, 

contrato assinado pela parte reclamante. Em que pese a requerida ter 

apresentado contrato no ID 24742994 o referido documento é datado de 

11/06/2016 enquanto o objeto da restrição possui vencimento em 

06/04/2015 com lançamento em 07/08/2015, portanto, não comprova a 

contratação do débito objeto da lide. Infere-se, portanto, que ocorreu a 

utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante, resta, 

portanto, configurada a falha na prestação de serviço praticada pela parte 

reclamada, conforme descrito na inicial. Cumpre à prestadora de serviços 

agir com a diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e a terceiros. Por outro lado, o fato de terceiro 

só exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano, se ficar 

caracterizada a imprevisibilidade do evento danoso. A atuação de 

falsários é fato previsível, incumbindo à requerida agir com diligência para 

não causar prejuízos a terceiros. Não tendo a requerida examinado com 

cuidado a documentação apresentada para a contratação, agiu com 

imprudência, surgindo, por consequência, o dever de indenizar. 

Hodiernamente a atuação de falsários é fato previsível, e não tendo a 

requerida adotado mecanismos tendentes a evitar os fatos concorreu 

para a concretização da lesão. Não há dúvida de que a conduta da 

reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante 

teve o crédito abalado. O entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte autora. A prova do reflexo patrimonial do 

prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo 

sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O 

dano moral prescinde de prova. O montante da indenização por danos 

morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a 

vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá 

atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de 

enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao 

autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de 

inibir novas práticas da espécie. Na hipótese presente, infere-se que a 

reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica 

da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode 

ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma 

instituição de grande porte. Entendo que a utilização indevida de dados 

pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o 

valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e 

proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). A requerida apresentou pedido contraposto, 

todavia, não comprovou a contratação do débito objeto da lide, motivo pelo 

qual, improcede o pleito. Pelo exposto, decido pela procedência em parte 

da pretensão formulada na inicial, para: a) declarar inexigível o débito 

mencionado na inicial; b) condenar a reclamada pagar à parte reclamante 

a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos 

inadimplentes (07/08/2015) e; c) determinar a exclusão do nome da parte 

reclamante dos cadastros de restrição ao crédito. DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006719-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CENTER HOTEL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIANO VIEIRA CHAGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006719-57.2018.8.11.0037. REQUERENTE: CENTER HOTEL LTDA - ME 

REQUERIDO: MARCIANO VIEIRA CHAGAS Vistos etc. Devidamente 

intimada para impulsionar o feito, a parte autora deixou transcorrer o prazo 

sem cumprir a determinação deste Juízo. É breve relato. Decido. Nota-se 
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que a parte autora NÃO cumpriu o que fora determinado em audiência 

conciliatória de ID 23332717, conforme certidão de ID 24982392, 

caracterizando-se, assim, total desídia conforme preleciona o art. 485, III, 

do CPC. O Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem por 

muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um 

maior número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. A 

situação constatada nos autos colide com os princípios da celeridade e 

simplicidade do rito sumaríssimo, sobremaneira com os princípios da 

operabilidade, da efetividade da prestação jurisdicional e ainda, com o 

princípio constitucional da duração razoável do processo. A desídia e o 

abando da causa se tornam claros na presente lide, visto que a parte 

autora intimada, já a vários meses atrás para promover a citação e 

intimação da parte ré, na tentativa da realização da tão aguardada 

audiência de conciliação, a parte autora não se manifestou, quedando-se 

em total silêncio e descaso com o poder judiciário e onerando ainda mais a 

máquina estatal, já sobrecarregada e manietada pela omissão inexplicável 

da autora na impulsão dos atos processuais. Feita essa consideração, 

com escoro no art. 485, III, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito. Considerando o Princípio Constitucional de acesso à 

justiça e para não ser imposto à parte autora ônus excessivo por culpa 

exclusiva pela inércia de seu causídico, DEFIRO a GRATUIDADE da 

JUSTIÇA ao autor, nos termos da Lei 1.060/50. Em havendo antecipação 

de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000947-79.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000947-79.2019.8.11.0037. REQUERENTE: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: SUZANE PEREIRA DOS 

SANTOS Vistos etc. Devidamente intimada para impulsionar o feito, a parte 

autora deixou transcorrer o prazo sem cumprir a determinação deste 

Juízo. É breve relato. Decido. Nota-se que a parte autora NÃO cumpriu o 

que fora determinado em audiência conciliatória de ID 20147842, conforme 

certidão de ID 23017129, caracterizando-se, assim, total desídia conforme 

preleciona o art. 485, III, do CPC. O Juizado Especial Cível não é local para 

que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser 

para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no 

menor tempo possível. A situação constatada nos autos colide com os 

princípios da celeridade e simplicidade do rito sumaríssimo, sobremaneira 

com os princípios da operabilidade, da efetividade da prestação 

jurisdicional e ainda, com o princípio constitucional da duração razoável do 

processo. A desídia e o abando da causa se tornam claros na presente 

lide, visto que a parte autora intimada, já a vários meses atrás para 

promover a citação e intimação da parte ré, na tentativa da realização da 

tão aguardada audiência de conciliação, a parte autora não se manifestou, 

quedando-se em total silêncio e descaso com o poder judiciário e 

onerando ainda mais a máquina estatal, já sobrecarregada e manietada 

pela omissão inexplicável da autora na impulsão dos atos processuais. 

Feita essa consideração, com escoro no art. 485, III, do CPC, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito. Considerando o 

Princípio Constitucional de acesso à justiça e para não ser imposto à parte 

autora ônus excessivo por culpa exclusiva pela inércia de seu causídico, 

DEFIRO a GRATUIDADE da JUSTIÇA ao autor, nos termos da Lei 1.060/50. 

Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, REVOGO-A. 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002915-47.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ROSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE RAMOS BEGIDIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE MARCELO PINTOS PAYERAS OAB - PR57456 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002915-47.2019.8.11.0037. REQUERENTE: LAURA ROSA DOS SANTOS 

REQUERIDO: ALEXANDRE RAMOS BEGIDIO Vistos, etc. A petição 

acostada no ID 26868925 noticia que as partes transigiram. Pelo exposto, 

decido pela homologação da transação celebrada pelas partes e com 

fundamento no artigo 487, III ‘b’ e art. 924, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil e pela extinção do processo, com resolução do mérito. 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa 

na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1001638-30.2018.8.11.0037 Promovente: JOAO DA SILVA 

DUARTE Promovido: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor 

do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Mérito No caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Em breve síntese, sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 834,95 

(oitocentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), pois alega 

que desconhece o débito. Contesta a requerida aduzindo que as partes 

firmaram contrato de prestação de serviço, sendo que o autor habilitou 

linha telefônica 66 996168598, ocasionando a emissão de faturas 

mensais, sendo que deixou de pagar as faturas referente aos meses de 

junho a setembro de 2016. Cabia à requerida impugnar especificamente os 

pontos aduzidos na inicial e apresentar documentos comprovando a 

legalidade da negativação, o que o fez, conforme se verifica nos 

documentos acostados à contestação: - ID 15925532 e ID 15925533 - 

Termo de Adesão e contratação de serviços (assinado) e cópia de 

documento pessoal (RG). Ressalto que a parte autora não apresentou 

impugnação à contestação. Não obstante o Código de Defesa do 

Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter 

absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente o ônus da prova, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 174 de 1008



inciso I do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz não está obrigado a 

decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte autora 

informe, que não possui nenhum débito, não trouxe aos autos nenhum 

documento que comprove o pagamento de suas dívidas, ônus do qual não 

se desincumbiu. Como anotado, a parte reclamada juntou documento no 

qual é possível verificar a existência de débito em nome da parte autora. A 

parte reclamante não provou a quitação de tais débitos. A existência da 

relação contratual entre as partes é fato incontroverso a parte autora não 

comprovou a regularidade de pagamento de seus débitos. Assim, ilegítimo 

é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a 

negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na 

contestação e, havendo débito, a inclusão da devedora nos cadastros 

restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma 

não há que se falar em inexistência de débitos e configuração de danos 

morais. Não restou configurada a litigância de má-fé. Pelo exposto, decido 

pela improcedência do pedido autoral. Decisão sujeita à homologação da 

Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da 

Lei 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005140-74.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THAIZA DA FONSECA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS VICTOR ALVES TRAMPUSCH OAB - MT0021012A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005140-74.2018.8.11.0037. REQUERENTE: THAIZA DA FONSECA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A SENTENÇA HOMOLOGO, para que 

surtam seus efeitos legais, o acordo entabulado entre as partes, no valor 

de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), conforme juntada no id. anterior. 

Deixo de deliberar sobre a expedição de alvará tendo em vista que o 

pagamento será realizado diretamente na conta bancária do patrono da 

reclamante. Arquive-se, com baixa. Primavera do Leste, 22 de janeiro de 

2.020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO TOMAZONI BORTOLOMEDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTS MADEIRA LTDA - ME (REU)

A DOS S LINS TRANSPORTES - ME (REU)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000154-14.2017.8.11.0037. AUTOR(A): RONALDO TOMAZONI 

BORTOLOMEDI REU: FORTS MADEIRA LTDA - ME, A DOS S LINS 

TRANSPORTES - ME Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança pleiteada por 

RONALDO TOMAZONI BORTOLOMEDI em face de FORTS MADEIRA LTDA 

– ME e A DOS S LINS TRANSPORTES – ME. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos autos, 

refere-se a cobrança proporcional ao frete realizado pela Requerente em 

relação ao trajeto de 993 km percorrido pelo seu veículo partindo de 

Candeias do Jamari/ RO até a cidade de Pontes e Lacerda/ MT. Alega o 

Requerente que prestou um serviço de frete para a Requerida A. dos S 

Lins Transportes de carregamento de madeira serrada da sede da 

Empresa Requerida Forts com destino ao município de Tiete/ SP, onde se 

encontra a empresa Indusparquet. Após concluído o carregamento da 

carga pela Forts, esta emitiu a correspondente nota fiscal e o documento 

de origem florestal (DOF), devido a natureza do produto. Ocorre que, em 

decorrência de um erro da primeira Requerida ao emitir o DOF n°16419022 

referente ao volume da carga transportada, tal carga foi apreendida, bem 

como houve o recolhimento do veículo de propriedade do Requerente pela 

autoridade do posto da Polícia Rodoviária Federal em Pontes e Lacerda/ 

MT no dia 31/07/2019, visto que os policiais realizaram a medição do 

carregamento da carreta e constataram que o volume por eles apurado 

era superior ao volume descrito naquele documento. Após acordo firmado 

com o Ministério Público Estadual de transação penal (id. n° 4609288), o 

qual foi devidamente cumprido, e após o pagamento efetuado pela Forts 

de uma guia de recolhimento da União referente à estadia do veículo, a 

carreta antes apreendida foi restituída ao Requerente no dia 11/10/2016, 

procedendo a emissão de forma correta do Documento de Origem 

Florestal. Argumenta o autor que o valor do frete por quilômetro rodado 

referente ao trajeto percorrido pelo veículo do Requerente do ponto de 

origem até o local de apreensão da carga e do automóvel é de R$ 4,93 

(quatro reais e noventa e três centavos). Sendo assim, o valor total do 

frete a ser restituído ao Requerente pelas Empresas Requeridas é de R$ 

4.895,49 (quatro mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove 

centavos). Desse valor, foi pago o montante de R$ 1.600,00 (um mil e 

seiscentos reais) pela Requerida INDUSPARQUET INDÚSTRIA E COMERCIO 

DE MADEIRAS LTDA, conforme consta no comprovante de depósito em 

nome do advogado da parte Requerente, Andre Luiz Bonfim (id. 

n°9914520), em razão do acordo firmado com a parte Reclamante na 

Audiência de Conciliação do dia 04 de setembro de 2017 (id. n°9727421), 

o qual foi devidamente homologado e extinto apenas em relação a este 

requerido(id. n°14492659). Em virtude do acordo de pagamento ser 

parcial, restou ainda a ser pago pelas remanescentes Requeridas o 

montante de R$ 3.295,49 (três mil, duzentos e noventa e cinco reais e 

quarenta e nove centavos). Em relação a parte reclamada FORTS 

MADEIRA LTDA – ME, a qual foi devidamente citada e intimada para 

comparecer na audiência e se defender, quedou-se inerte, não 

comparecendo à audiência e não apresentando contestação. Quanto a 

outra parte Reclamada, A. DOS LINS TRANSPORTES-ME, o Reclamante 

requer que seja homologada a sua desistência da presente ação. É o 

breve relato. Decido. QUANTO À REVELIA DA RECLAMADA FORTS 

MADEIRA LTDA – ME: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. ” Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do 

FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em 

se tratando de pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. ” Assim, 

não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento 

escusável para a ausência da parte ré FORTS MADEIRA LTDA – ME na 

audiência de conciliação, e, em se tratando de direito disponível, deve ser 

imposto os efeitos da revelia, com o imediato julgamento da causa, nos 

termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho desta forma que restou 

comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, bem como da 

efetiva cobrança do valor devido, uma vez que não rebatido pela parte 

reclamada remanescente, posto que incumbe a elas provar a veracidade 

de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja 

porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório autoriza a 

conclusão de que houve efetiva relação entre as Partes em conformidade 

com os fatos alegados no decorrer do processo, principalmente em 

virtude de a nota fiscal ter sido emitida pelo requerido de forma 

equivocada, causando os prejuízos suportados pela parte promovente. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório. Desta feita, entendo por devido o débito nestes autos cobrado, 
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face à sua comprovação e a presunção de veracidade decorrente da 

revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de condenar a parte 

reclamada FORTS MADEIRA LTDA - ME ao pagamento do valor de R$ 

3.295,49 (três mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove 

centavos) à parte reclamante, acrescido de correção monetária, pelo 

INPC, a contar da liberação do veículo, com juros de mora de 1% ao mês, 

desde a citação válida. QUANTO À DESISTÊNCA REQUERIDA EM 

RELAÇÃO A RECLAMADA A DOS S LINS TRANSPORTES – ME: Diante do 

pedido de desistência por não ter localizado a requerida, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO EM FACE DA RECLAMADA A DOS S 

LINS TRANSPORTES – ME, manifestada pelo requerente (id. n°27531660), 

para os fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Em consequência, julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em 

face da Empresa A DOS LINS TRANSPORTES LTDA – ME. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado e não havendo pleito executório, 

arquive-se definitivamente, com baixa. Primavera do Leste - MT, 22 de 

janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003458-50.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINDSY HELLEN PRATI SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003458-50.2019.8.11.0037. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: LINDSY HELLEN PRATI SILVA Vistos, Trata-se de 

Ação de Cobrança pleiteada por A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA – ME 

em face de LINDSY HELLEN PRATI SILVA. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos autos 

refere-se a cobrança de uma compra feito pela Requerida em 03/05/2018, 

cuja forma de pagamento escolhida foi à vista no boleto, emitido pela 

Requerente dia 04/05/2018 e devidamente assinado pela Requerida, com 

vencimento em 15/07/2018, com o valor de R$ 236,75 (duzentos e trinta e 

seis reais e setenta e cinco centavos). Devidamente citada e intimada a 

parte reclamada para comparecer na audiência e se defender, quedou-se 

inerte, não comparecendo à audiência e não apresentando contestação. É 

o breve relato. Decido. Diante da inércia da parte acionada prescreve a lei: 

O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados Especiais, tem a 

seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. ” 

Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do FONAJE, cabe à 

parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em se tratando de 

pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso contrário, serão 

reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte autora, conforme 

estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. ” Assim, não tendo sido 

sequer alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a 

ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em se tratando de 

direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. Tenho 

desta forma que restou comprovada a existência da relação jurídica entre 

as partes, bem como da efetiva cobrança do valor devido, uma vez que 

não rebatido pela parte reclamada, posto que incumbe a ela provar a 

veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos 

termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o conjunto probatório 

autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as 

partes e que o valor suscitado decorre do descumprimento da obrigação 

de pagar e consequente prejuízos suportado pela parte promovente. 

Ademais, a reclamante cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório, juntando aos autos o respectivo boleto assinado pela 

Reclamada. Desta feita, entendo por devido o débito nestes autos 

cobrado, face à sua comprovação e a presunção de veracidade 

decorrente da revelia da demandada. Ante o exposto, julgo procedente 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de condenar a 

parte reclamada ao pagamento do boleto no valor de R$ 236,75 (duzentos 

e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos). O valor deve ser 

atualizado monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros legais de 

mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento da dívida. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Transita em julgado e não havendo pleito executório, arquive-se 

definitivamente, com baixa. Primavera do Leste - MT, 22 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003447-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE BARBOSA CRESPIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003447-21.2019.8.11.0037. REQUERENTE: A. DE SOUZA DIAS & DIAS 

LTDA - ME REQUERIDO: ADRIELE BARBOSA CRESPIM Vistos, Trata-se de 

Ação de Cobrança pleiteada por A. DE SOUZA DIAS & DIAS LTDA – ME 

em face de ADRIELE BARBOSA CRESPIM. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. A questão trazida aos autos, 

refere-se a cobrança de uma compra feito pela Requerida no dia 

28/03/2018, sendo que a forma de pagamento escolhida foi à vista no 

boleto, emitido pela Requerente e devidamente assinado pela Requerida, 

com vencimento em 22/05/2018, cujo valor é de R$277,50 (duzentos e 

setenta e sete reais e cinquenta centavos). Devidamente citada e intimada 

a parte reclamada para comparecer na audiência e se defender, 

quedou-se inerte, não comparecendo à audiência e não apresentando 

contestação. É o breve relato. Decido. Diante da inércia da parte acionada 

prescreve a lei: O Enunciado nº 20, do Fórum Nacional de Juizados 

Especiais, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto. ” Destarte, em conformidade com o Enunciado nº 20 do 

FONAJE, cabe à parte ré comparecer pessoalmente às audiências ou, em 

se tratando de pessoa jurídica, ser representada por preposto, caso 

contrário, serão reputados verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora, conforme estabelece o artigo 20 da Lei nº 9.099/95, in verbis: “Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz. ” Assim, 

não tendo sido sequer alegado motivo de força maior ou impedimento 

escusável para a ausência da parte ré na audiência de conciliação, e, em 

se tratando de direito disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, 

com o imediato julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 

9.099/95. Tenho desta forma que restou comprovada a existência da 

relação jurídica entre as partes, bem como da efetiva cobrança do valor 

devido, uma vez que não rebatido pela parte reclamada, posto que 

incumbe a ela provar a veracidade de seus alegados, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC. Desta feita, o 

conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial 

firmada entre as partes e que o valor suscitado decorre do 

descumprimento da obrigação de pagar e consequente prejuízos 

suportado pela parte promovente. Ademais, a reclamante cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório, juntando aos autos o 

respectivo boleto assinado pela Reclamada. Desta feita, entendo por 

devido o débito nestes autos cobrado, face à sua comprovação e a 

presunção de veracidade decorrente da revelia da demandada. Ante o 

exposto, julgo procedente com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do 

reclamante, para o fim de condenar a parte reclamada ao pagamento do 

boleto no valor de R$ 277,50 (duzentos e setenta e sete reais e cinquenta 

centavos). O valor deve ser atualizado monetariamente pelo índice INPC e 

acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos a partir do 

vencimento da dívida. Sem custas nem honorários, em conformidade com 
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o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Transita em julgado e não 

havendo pleito executório, arquive-se definitivamente, com baixa. 

Primavera do Leste - MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003708-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003708-83.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOAO FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 

9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Em duas oportunidades (Id 21496027 e 

22518110) a parte autora foi intimada para emendar a inicial apresentando 

documento hábil a comprovar prévia negativa ou indisponibilidade da 

prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS ou justifique a 

impossibilidade de o fazer, no entanto, não apresentou tal comprovação. É 

importante mencionar o que dispõe o artigo 320 e 321 do Novo Código de 

Processo Civil: Art. 320. A petição inicial será instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. DESTAQUEI Desta feita, a 

extinção sem resolução do mérito é medida que se impõe, haja vista admitir 

que a exordial não foi instruída com os documentos necessários para a 

sua propositura, tal como determina o art. 320 do Novo Código de 

Processo Civil. Posto isso, INDEFIRO A INICIAL E JULGO EXTINTO O 

PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no 

artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Sem custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da 

Lei 12.153/2009. Publicada e registrada diretamente no processo 

eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, 

com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004174-77.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ITAMAR GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004174-77.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE ITAMAR GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 

38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da Lei 

12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. A parte autora foi intimada para 

emendar a inicial apresentando documento hábil a comprovar a justificativa 

médica para a prescrição direta do medicamento ZOLPIDEM ao invés dos 

medicamentos dispensados pelo SUS para a mesma indicação, no entanto, 

não apresentou comprovação. É importante mencionar o que dispõe o 

artigo 320 e 321 do Novo Código de Processo Civil: Art. 320. A petição 

inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. DESTAQUEI 

Desta feita, a extinção sem resolução do mérito é medida que se impõe, 

haja vista admitir que a exordial não foi instruída com os documentos 

necessários para a sua propositura, tal como determina o art. 320 do Novo 

Código de Processo Civil. Posto isso, INDEFIRO A INICIAL E JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil c/c artigo 

27 da Lei 12.153/2009. Sem custas e honorários advocatícios, por força 

da previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da 

Lei 12.153/2009. Publicada e registrada diretamente no processo 

eletrônico. Intime(m)-se. Transitada em julgado, arquive-se o processo, 

com a devida baixa. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010102-89.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALEXANDRE DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI OAB - MT9381-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE RICARDO SACHI VARGAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEO NUNES OAB - MT0005999A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010102-89.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: SAULO ALEXANDRE DE 

SOUZA EXECUTADO: ANDRE RICARDO SACHI VARGAS Vistos, Trata-se 

de cumprimento de sentença pleiteada por SAULO ALEXANDRE DE 

SOUZA em face de ANDRE RICARDO SACHI VARGAS. Intimada para 

indicar bens à penhora, a parte exequente pleiteou a expedição de 

certidão de crédito e o encaminhamento da parte executada nos órgãos 

de cadastro de inadimplentes. É relatório. Decido. Inicialmente, INDEFIRO o 

encaminhamento da parte executada, por este juízo, nos órgãos de 

cadastro de inadimplentes, porquanto, é incumbência da parte o 

encaminhamento, a inclusão e a exclusão do nome de seus devedores 

aos órgãos de proteção ao crédito. Ademais, os processos em tramite 

perante os Juizados Especiais são dotados de um procedimento diferente. 

Nestes termos, reza o § 4º do art. 53 da Lei 9.099/95 que: “Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” A ratio 

legis do referido dispositivo legal é devido ao fato de que no Juizado 

Especial o exequente não arcar com custas e despesas processuais, 

nada impedindo que este proponha novo cumprimento de sentença se 

tiver conhecimento de novos bens. Posto isto, considerando que a parte 

exequente não indicando bens à penhora, JULGO EXTINTA a presente 

execução, nos termos do artigo 53, §4º da Lei n°9.099/95 c/c 485, inciso 

IV, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada em julgado, intime-se a exequente para indicar 

cálculo atualizado, no prazo de 05(cinco) dias. Após, expeça-se certidão 

de crédito e dívida em favor da exequente e arquive-se, com baixa. 

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000502-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA OAB - MT23565/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1000502-61.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: ISAAC SILVA NERY DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de 

embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de 

ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA, no processo da execução de 

honorários advocatícios de defensor da dativo, arguindo excesso de 

execução. O executado apresenta embargos que claramente não tem 

relação com este processo, visto que impugna o valor de R$ 8.965,10 (oito 

mil, novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos) que 

sequer é o cobrado pelo exequente. Faz alusão também a certidões do 

ano de 2013, sendo que as certidões que instruem este processo são 

referentes a audiências realizadas em 2018, expedidas em 2019. O 

exequente rebateu as alegações do executado requerendo a 

homologação do valor e o consequente pagamento. Na espécie, o 

processo executivo foi ajuizado para cobrar honorários advocatícios em 

que o exequente, advogado, desempenhou no exercício da advocacia 

dativa na Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT. Da análise 

detida dos autos verifico que foram juntadas todas as 10 certidões que 

embasaram o pedido, emitidas pelo Gestor Judiciário da Vara Criminal e 

seus respectivos termos de audiência, de modo que está demonstrado o 

crédito pleiteado. Ainda, visualiza-se que todas as certidões foram 

expedidas pelo Gestor Judiciária daquela Vara (art. 374, inc. IV, art. 405, 

art. 425, inc. I, todos do NCPC), com a indicação dos processos onde o 

exequente funcionou como advogado dativo, sendo tais decisões títulos 

executivos (art. 24, caput, da Lei 8.906/1994). Posto isso, com 

fundamento no artigo 203, §1º, artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos do 

Código de Processo Civil; no artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; todos c/c 

o artigo 27 da Lei 12.153/2009, julgo improcedente a impugnação, uma vez 

que não se constatou o alegado excesso de execução, bem como 

homologo o cálculo apresentado pela parte exequente na petição, no valor 

de R$ 4.482,50 (quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e cinquenta 

centavos), a título de honorários advocatícios de defensor dativo. 

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. INTIME-SE 

A PARTE EXEQUENTE PARA QUE APRESENTE, NO PRAZO DE 10 DIAS, 

AS CERTIDÕES ORIGINAIS NA SECRETARIA, que deve retê-la e certificar 

nos autos. Após a apresentação da certidão original, solicite-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça 

a apuração do valor líquido devido, juntamente com a distinção da 

atualização monetária, juros e deduções tributárias, nos termos do artigo 

3º do Provimento nº 11/2017-CM, instruindo-se o expediente com as 

peças exigidas naquele Provimento. Enquadrando-se o débito como RPV 

(art. 13, § 2º, da Lei 12.153/2009 c/c art. 1º da Lei Estadual 10.656/2017), 

expeça-se ofício requisitório diretamente ao ente público citado, para 

pagamento do valor indicado por aquele Departamento, no prazo de 60 

(sessenta) dias, cabendo à Fazenda Pública emitir e recolher as guias de 

tributação, assim como comprovar todos os pagamentos nos autos. O 

ofício requisitório deverá obedecer ao modelo constante do Provimento nº 

11/2017-CM, bem como ser instruído com as peças lá apontadas. 

Comprovado o pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, 

da Lei 12.153/2009), arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o 

pagamento, solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça a apuração da mora, para fins de 

sequestro do numerário, em conformidade com o artigo 13, § 1º, da Lei 

12.153/2009 e o Provimento nº 11/2017-CM. Incabível a condenação em 

custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

artigo 27 da Lei 12.153/2009). Publicada e registrada no processo 

eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011123-37.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE MARTINS MARCHETI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8011123-37.2015.8.11.0037. EXEQUENTE: LUCIENE MARTINS MARCHETI 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Cuida-se de 

cumprimento de sentença em que devidamente intimado o Município de 

Primavera do Leste impugnou o cumprimento de sentença e, 

posteriormente, ao seu manifestar sobre a impugnação o exequente 

concordou com os cálculos apresentados pelo executado. Por esta razão, 

HOMOLOGO o cálculo/valor apresentado de R$ 4.838,25 (quatro mil 

oitocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos). EXPEÇA-SE ofício 

requisitório diretamente ao ente público, para pagamento do valor 

homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da 

Lei nº12153/2009 e art. 535, II do CPC. Comprovado o pagamento no prazo 

de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), EXPEÇA-SE O 

RESPECTIVO ALVARÁ (conforme requerido em Id 122003413). Após, 

arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso 

para deliberações. Publicada e registrada no processo eletrônico. 

Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007613-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO OAB - MT0016970A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DARLEI MESSIAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1007613-33.2018.8.11.0037. REQUERENTE: HOSPITAL DAS CLINICAS 

PRIMAVERA LTDA REQUERIDO: DARLEI MESSIAS Vistos, Dispensado o 

relatório na forma do que dispõe o art. 38 da Lei 9.099/95. Trata-se da 

ação de cobrança pleiteada por HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERAem 

face de DARLEI MESSIAS. Intimada para cumprir as diligências do evento 

n°23107503, a parte requerente deixou transcorrer in albis, o prazo 

assinalado. Posto isto, considerando que a parte requerente não 

demonstrou interesse no prosseguimento do feito, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem custas e 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Transitada 

em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações necessárias. 

Primavera do Leste/MT, 22 de janeiro de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001653-96.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1001653-96.2018.8.11.0037 Promovente: GILBERTO DA 

SILVA BEZERRA Promovido: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Consigno que a 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Mérito No caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Em breve síntese, sustenta a parte requerente que teve seu nome 

negativado indevidamente pela requerida no valor de R$ 111,13 (cento e 

onze reais e treze centavos), pois alega que desconhece o débito. 

Destaco que a parte autora não nega contratação dos serviços e apenas 

menciona em sua inicial que “não se recorda de nenhum débito...” 

conforme transcrevo abaixo (petição inicial ID 12326011 – fls.05) : “A 
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notificação extrajudicial encaminhada à parte Promovida, exigiu a 

apresentação do contrato de n. .0274384957, referente ao débito de valor 

R$ 111,13, com vencimento em mês/dia/ano - 5/6/2016, conforme lançado 

nos extratos restritivos ao crédito anexo a esse petitório – (DOC – 06) -, 

imperioso ressaltar que a notificação fora promovida com intuito de obter 

informações sobre o contrato que originou a inscrição no SPC/SERASA, 

pois, a parte Reclamante não se recorda de nenhum débito ou dívida no 

valor citado alhures.” (grifei). Contesta a requerida aduzindo que a parte 

autora habilitou linha telefônica nº (66) 9.9972-868, que ocasionou a 

emissão de faturas mensais sendo que deixou de efetuar o pagamento 

das faturas referente aos meses de abril e junho de 2016. Ressalto que a 

parte autora não apresentou impugnação à contestação. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, inciso I do Código de Processo Civil. Ademais, o juiz 

não está obrigado a decidir contra o seu convencimento. No caso, 

conquanto a parte autora informe, que não possui nenhum débito, não 

trouxe aos autos nenhum documento que comprove o pagamento de suas 

dívidas, ônus do qual não se desincumbiu. Como anotado, a parte 

reclamada juntou documento no qual é possível verificar a existência de 

débito em nome da parte autora. A parte reclamante não provou a quitação 

de tais débitos. A existência da relação contratual entre as partes é fato 

incontroverso, VEZ QUE A PARTE AUTORA ALEGA DESCONHECER 

APENAS O DÉBITO, a empresa por sua vez, especificou quais débitos 

restaram em aberto (faturas abril e junho de 2016), o que não foi 

impugnado pelo autor. Assim, ilegítimo é o pleito pela declaração de 

inexistência do débito indicado na peça de ingresso. Presentes indícios 

substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, 

presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débito, 

a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de crédito constitui 

exercício regular do direito. Dessa forma não há que se falar em 

inexistência de débitos e configuração de danos morais. Não restou 

configurada a litigância de má-fé. Pelo exposto, decido pela improcedência 

do pedido autoral. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga SENTENÇA COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007598-64.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA IZABEL BRITES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE PROCESSO n.º: 

1007598-64.2018.8.11.0037 PARTE AUTORA: ANA IZABEL BRITES PARTE 

RÉ: TELEFÔNICA BRASIL S/A. SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Relatou 

a parte autora que ficou surpreso com inscrição indevida em seu nome 

nos serviços de proteção ao crédito, afirmou não possuir débito com a 

requerida. Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência do débito e 

do contrato, o cancelamento da inscrição e a reparação por danos morais. 

A parte ré refutou os termos relatados na inicial e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. É a síntese dos fatos, dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTOS Insta assentar 

que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, 

tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, 

enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme 

os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Preliminares 

Atesto que inexiste afronta aos art. 320 e 321 do CPC, uma vez que o 

extrato de consulta extraído do balcão do serviço do (proteção) ao crédito 

não é documento essencial, assim não é capaz de afastar a análise do 

mérito, outrossim o extrato apresentado é prova hábil para atestar as 

inscrições no nome da parte autora, portanto fica rejeitada a preliminar. 

Quanto a alegação de incompetência deste Juizado, este argumento não 

se sustenta, já que a parte autora, nos termos do artigo 4º, inciso, I, da lei 

9.099/95, poderá propor a demanda no local onde a ré exerça suas 

atividades profissionais ou econômicas, ou mantenha estabelecimento, 

filial, agência, sucursal ou escritório, portanto, tem-se por rejeitada a 

preliminar de incompetência territorial. Mérito Insta assentar que o presente 

caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista 

que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos 

conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No caso, 

constata-se que não foi provada a legitimidade da inscrição, já que não há 

nos autos qualquer prova hábil capaz de atestar à legítima existência do 

débito, isso porque as telas sistêmicas apresentadas são provas 

unilaterais e não atestam a legitimidade da inscrição. Nesse teor é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: "O “ print” de 

tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência 

da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em 

questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova 

unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato 

(dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos 

ó rgãos  de  p ro teção  ao  c réd i t o .  (…)  (TJMT,  N . U 

0007778-36.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)”. 

Outrossim, a parte ré apresentou faturas em nome de terceiro estranho a 

lide. (Id. Num. 24263699 - Pág. 1). Compete a ré apresentar cópia do 

contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos 

pessoais da parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de 

serviços através de canais de atendimento ao cliente, mediante 

apresentação de gravação. Pelo exposto, verifica-se que a parte ré não 

conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar 

os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é 

incumbência da empresa responsável pela cobrança dos débitos, 

demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer. 

Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de 

restrição ao crédito é medida que se impõe. Dessa forma, reconheço a 

existência do dano moral, pois a parte ré compete o ônus de zelar pela 

veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar 

equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos 

pela empresa ré envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia 

ser reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e 

documentos mais rigorosos. Portanto, manifesta a inscrição indevida é 

cabível a reparação por danos morais, destaco, ainda, que a reparação 

por danos morais, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa 

do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos 

cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re 

ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, 

já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da 

personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. O Art. 

927, assim assevera: “aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

fica obrigado a repará-lo. No mesmo trilhar o parágrafo único do referido 

dispositivo anuncia: “haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando 

a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.”. Nesses casos, o dano moral 

prescinde de prova, basta o mero acontecimento dos fatos e nexo de 

causalidade entre a conduta e o dano, não há a obrigatoriedade da 

presença de sentimentos negativos como dor ou sofrimento, eventuais 

mudanças no estado de alma do lesado decorrente do dano moral não 

constituem o próprio dano, são apenas efeitos ou resultados do dano. 

Quanto ao valor da reparação em danos morais, o arbitramento considera 

as circunstâncias do caso concreto, leva-se em consideração as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 
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como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)”. O arbitramento em danos morais deve 

considerar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, 

o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano 

moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Em decorrência 

do exposto, inexiste atos de litigância de má-fé da parte autora, vez que 

ficou evidenciado que a inscrição foi ilegítima. É a fundamentação. 3. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, afastadas as preliminares, OPINO PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1) declarar a inexistência do débito discutido nesta ação; 2) 

determinar que a parte ré efetue o cancelamento das restrições impostas 

no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) condenar à 

parte ré a reparação por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, 

indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês, calculado a partir do efetivo prejuízo (08/07/2016); 4) conceder à 

parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. Opino 

pela improcedência do pedido contraposto. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita 

à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane Garcia da 

Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito
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SANDRO FRANCO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002765-66.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SANDRO FRANCO LIMA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova Deixo 

de analisar por se confundir com o mérito. - Da ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar 

tendo em vista que a parte autora apresentou o referido documento, a 

requerida reconhece a restrição, bem como também poderia acostar aos 

autos o referido documento. Mérito Sustenta a parte requerente SANDRO 

FRANCO LIMA que teve seu nome negativado indevidamente pela 

requerida por um débito no valor de R$152,97, no entanto, “NÃO CONHECE 

O DÉBITO E NÃO SE LEMBRA EM MOMENTO ALGUM DE TER POSSUÍDO 

VÍNCULO com a Reclamada”. O requerido contesta, sustentando que a 

parte autora contratou com a empresa. A inversão do ônus da prova libera 

o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos 

do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá 

comprovar a existência de fatos impeditivos do direito do reclamante, em 

virtude da presunção passar a ser favorável a ele. Registra-se que em 

que pese a requerida ter apresentado relatório de chamadas e telas 

sistêmicas, tais documentos são considerados como unilaterais, motivo 

pelo qual, não são hábeis a comprovar a contratação. Todavia, em sua 

impugnação a parte requerente muda a versão dos fatos narrados na 

inicial e passa a sustentar que não contratou os serviços da requerida: 

(...)“CABE SALIENTAR QUE A RECLAMADA NÃO TRAZ NENHUM 

DOCUMENTO QUE PROVE VÍNCULO JURÍDICO COM A RECLAMANTE 

REFERENTE AO DEBITO EM QUESTÃO”. Grifei REGISTRA-SE QUE NA 

INICIAL, AO CONTRÁRIO DA IMPUGNAÇÃO, A PARTE AUTORA NÃO 

AFIRMA COM EXATIDÃO QUE NÃO CONTRATOU. O entendimento 

jurisprudencial é no sentido de que a alteração da narrativa dos fatos fere 

o princípio do contraditório e da ampla defesa. Desse modo, deve 

prevalecer a versão narrada na peça inicial, caso contrário restaria 

prejudicada a defesa da parte requerida. Como dito, em sua peça inicial a 

parte requerente sustenta que teve seu nome negativado, todavia, “NÃO 

CONHECE O DÉBITO E NÃO SE LEMBRA EM MOMENTO ALGUM DE TER 

POSSUÍDO VÍNCULO”. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter absoluto. 

Ademais, cabe à parte requerente o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. Cabia à parte requerente comprovar o regular pagamento 

do débito que ensejou a negativação, vez que se afigura impossível ao 

requerido provar a inexistência de pagamento. Assim, na ausência de 

indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação era 

indevido, presume-se correta a alegação mencionada na contestação. 

Portanto, dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, 

tampouco em danos morais, pois a negativação tem contornos de 

legitimidade. A requerida apresentou pedido contraposto, todavia, não 

liquidou adequadamente seu crédito, motivo pelo qual, improcede o pleito. 

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão deduzida na inicial e do pedido contraposto. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003456-80.2019.8.11.0037. REQUERENTE: APARECIDO TEIXEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da impossibilidade de inversão do ônus da prova eixo 

de analisar por se confundir com o mérito. - Da ausência de consulta 

extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo de analisar 

tendo em vista que a parte autora apresentou o referido documento. Mérito 

Sustenta a parte requerente APARECIDO TEIXEIRA DE SOUZA que teve 

seu nome negativado indevidamente pela requerida no valor total de 

R$201,36, todavia, “DESCONHECE TOTALMENTE ESTE DÉBITO BEM COMO 

O CONTRATO DE Nº 2143446521”. Sic. O requerido contesta, sustentando 
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que a parte autora contratou com a empresa. Foi acostado aos autos no ID 

24674529 contrato assinado pela parte autora e cópia dos documentos 

pessoais, comprovando a existência da relação jurídica entre as partes e 

a origem do débito, sendo a negativação devida. Não obstante o Código de 

Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem 

caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante o ônus da 

prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 

373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte requerente 

apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que o contrato possui 

informações inconsistentes, no entanto, não impugnou especificamente os 

documentos pessoais apresentados, bem como as assinaturas 

constantes no contrato. Comprovada a relação jurídica, cabia à parte 

autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Restou evidente que a 

parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. A 

requerida apresentou pedido contraposto, requerendo a condenação da 

parte autora ao pagamento do débito, no total de R$201,36. Comprovando 

a requerida a contratação e não tendo parte autora comprovado o 

pagamento, devido o pleito. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. A título 

de litigância de má-fé, condeno a parte autora em 9% de multa sobre o 

valor da causa em favor da parte reclamada e em 20% de honorários 

advocatícios em favor dos advogados da reclamada, nos termos da 

fundamentação acima. Decido ainda, PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte requerente pagar à parte 

requerida a quantia de R$201,36 (duzentos e um reais e trinta e seis 

centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de cada 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da 

apresentação do pedido contraposto (07/10/2019), devendo a parte 

requerida apresentar planilha de cálculo conforme estipulado neste 

dispositivo. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES 

DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001804-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DA ROCHA SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001804-28.2019.8.11.0037. REQUERENTE: SERGIO DA ROCHA SOUSA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência, pelo 

que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do 

CPC. Preliminares - Da ausência de capacidade postulatória para litigar em 

juízo Deixo de analisar tendo em vista que quando da suspensão 

preventiva do patrono da parte autora, a ação já havia sido distribuída e a 

impugnação foi apresentada por advogado devidamente substabelecido 

nos autos. - Da necessidade de realização de audiência de instrução e 

julgamento Deixo de analisar tendo em vista a parte autora ter 

comparecido em audiência conciliatória, não relatando nenhuma 

irregularidade quanto ao patrono. - Da impossibilidade de inversão do ônus 

da prova Deixo de analisar por se confundir com o mérito. - Da ausência 

de consulta extraída no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Deixo 

de analisar tendo em vista que a parte autora apresentou o referido 

documento, a requerida reconhece a restrição, bem como também poderia 

acostar aos autos o referido documento. Mérito Sustenta a parte 

requerente SERGIO DA ROCHA SOUSA que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida no valor total de R$210,21, todavia, “NÃO 

CONHECE O DÉBITO E NÃO SE LEMBRA EM MOMENTO ALGUM DE TER 

POSSUÍDO VÍNCULO com a Reclamada”. Sic. O requerido contesta, 

sustentando que a parte autora contratou com a empresa. Foi acostado 

aos autos nos ID’s 21343141 e 21342889 contratos assinados pela parte 

autora e cópia dos documentos pessoais, comprovando a existência da 

relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo a negativação 

devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor preveja a 

inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo em vista 

que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo 

de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo 

Civil. No caso, a parte requerente apresentou impugnação alegando 

genericamente que um dos contratos apresentados está em nome de 

terceiro, bem como a necessidade de realização de perícia, no entanto, 

não impugnou especificamente as assinaturas, apontando as supostas 

divergências. Registra-se que ao contrário do alegado, os dois contratos 

estão em nome da parte autora. Comprovado a relação jurídica, cabia à 

parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. A requerida apresentou 

pedido contraposto, requerendo a condenação da parte autora ao 

pagamento do débito, no total de R$210,21. Comprovando a requerida a 

contratação e não tendo parte autora comprovado o pagamento, devido o 

pleito. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. Por sua vez, vejo que a 

parte autora não agiu com lealdade para com a Justiça e a parte contrária, 

agindo de má-fé, por alterar a verdade dos fatos e usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal (NCPC, artigo 80, incisos II e III). Diante disso, 

condeno a parte reclamante a pagar as custas processuais (art. 55, 

primeira parte, da Lei 9.099/95) e honorários advocatícios em favor do 

advogado (a) da parte contrária que fixo em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor atualizado da causa (NCPC, artigo 85), considerando, em especial, 

o zelo do profissional pela juntada de documentos e esclarecimentos 

pertinentes apresentados no processo, e o lugar da prestação de 

serviços, que por ser interior envolve maior tempo despendido, despesas 

de viagem e hospedagem. Condeno, ainda, a parte reclamante, em multa 

que fixo no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da 

causa, a título de perdas e danos à parte contrária. Decido ainda, PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a parte 

requerente pagar à parte requerida a quantia de R$210,21 (duzentos e 

dez reais e vinte e um centavos), corrigida monetariamente pelo INPC, a 

partir de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados 

da apresentação do pedido contraposto (03/07/2019), devendo a parte 

requerida apresentar planilha de cálculo conforme estipulado neste 

dispositivo. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual 
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a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES 

DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) 

Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003804-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1003804-98.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ROSILENE ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Mérito Sustenta a parte requerente ROSILENE 

ALVES que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida no 

valor total de R$742,93, todavia, “DESCONHECE TOTALMENTE ESTE 

DÉBITO BEM COMO O CONTRATO DE Nº 4271672362154015”. Sic. O 

requerido contesta, sustentando que a parte autora contratou com a 

empresa. Foi acostado aos autos no ID 24571308 proposta de emissão de 

cartão e de cartão provisório assinados pela parte autora e cópia dos 

documentos pessoais, comprovando a existência da relação jurídica entre 

as partes e a origem do débito, sendo a negativação devida. Não obstante 

o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte reclamante 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. No caso, a parte 

requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que o 

contrato possui informações inconsistentes, no entanto, não impugnou 

especificamente os documentos pessoais apresentados, bem como as 

assinaturas constantes no contrato. Comprovado a relação jurídica, cabia 

à parte autora apresentar comprovantes de pagamentos, ônus que não se 

desincumbiu. Presentes indícios substanciais de que os débitos que 

ensejaram as negativações são devidos, presume-se verdadeira a versão 

posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão da devedora nos 

cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito. 

Dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos, bem assim de 

configuração de danos morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte 

reclamante não quitou seu débito com a requerida. Isto posto, nos termos 

do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

MAISA ALVES DO CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012293-10.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANKLIN TIAGO ROHR & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA SANFELICE GAVIOLI OAB - MT0014587A (ADVOGADO(A))

ANDRE DA ROSA GOMES OAB - MT0012610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 8012293-10.2016.8.11.0037 Parte Reclamante: Franklin Tiago 

Rhor & CIA LTDA EPP Parte Reclamada: Nair Batista Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Da Extinção A presente demanda se encontra em fase 

de cumprimento de sentença, tendo sido realizada a pesquisa de bens em 

nome da parte Executada, consoante se nota da decisão de ID 20832151 

e anexos BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Intimado o Exequente para 

indicar objetivamente bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 53, §4º da Lei 9.099/95, este deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Pelo exposto, reconheço a inexistência de bens passíveis 

de penhora, bem como a falta de interesse do credor em prosseguir com a 

execução, razão pela qual JULGO EXTINTA o presente Cumprimento de 

Sentença, nos termos do §4º do art. 53 da Lei 9.099/95. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005829-55.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA MARTINS OAB - MT0005974A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON CARVALHO DE JESUS (EXECUTADO)

DANIELA TESSARO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1005829-55.2017.8.11.0037 Parte Reclamante : 

ASSOCIACAO BENEDITINA DA PROVIDENCIA - ABENP. Parte Reclamada: 

DANIELA TESSARO, EDSON CARVALHO DE JESUS Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. 

Fundamento e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Da Extinção A presente demanda se encontra em fase 

de cumprimento de sentença, tendo sido realizada a pesquisa de bens em 

nome da Executada, consoante se nota da decisão de ID 16292101 e 

anexos BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Intimado o Exequente para 

indicar objetivamente bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos 

do art. 53, §4º da Lei 9.099/95, este deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação. Pelo exposto, reconheço a inexistência de bens passíveis 

de penhora, bem como a falta de interesse do credor em prosseguir com a 

execução, razão pela qual JULGO EXTINTA o presente Cumprimento de 

Sentença, nos termos do §4º do art. 53 da Lei 9.099/95. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Transitada em Julgado, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as 

baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO 

DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 

40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às 

providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003576-26.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIAN DE AZEVEDO BARTIMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1003576-26.2019.8.11.0037 Reclamante: Adrian de Azevedo 

Bartimann Reclamada: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com escoro no art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. Pleiteia a parte requerente 

indenização por danos materiais e morais, sob o argumento de que houve 

uma oscilação de energia e que teve três produtos danificados. Afirma 

que os produtos possuem o valor de R$ 6.807,00, contudo a parte 

Requerida lhe restituiu apenas o valor de R$ 3.897,00. Afirma que tentou 

solucionar o fato administrativamente para receber a diferença, contudo 

não logrou êxito. A parte requerida contesta a parte Requerente alegando 

que o valor dos mesmos bens que foram danificados na energia, novos, 

possuem menor valor do que o ressarcimento efetivado. Afirma que atuou 

no estrito dever legal e efetivou o ressarcimento do valor real do produto, 

não havendo que se falar na restituição do valor pleiteado na inicial. Assim 

alega que não há ato ilícito e que inexiste no presente caso comprovação 

de abalo moral, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos. A 

parte Requerente apresentou impugnação a contestação rechaçando 

todos os argumentos apresentados na contestação. Em análise aos autos, 

constato que embora a parte Requerente afirme que os valores dos 

produtos equivalem a R$ 6.807,00, não resta comprovado que realmente 

desembolsou este valor para adquirir os produtos. Por outro lado, a parte 

Requerida comprovou, por meio de pesquisa de site de compras que os 

mesmos produtos que apresentaram defeitos, se comprados novos, 

possuem o valor de mercado de R$ 3.647,10. Desta feita entendo, que 

embora a parte Requerente tenha trazido orçamentos para adquirir novos 

produtos, é possível constatar que os mesmos produtos possuem valor 

bem menor em outros canais de venda, razão pela qual não há que se 

acolher o ressarcimento pelo valor mais elevado. Desta forma em que 

pese tenha alegado que a parte Requerida não solucionou o problema 

administrativamente, entendo que o ressarcimento foi devidamente 

efetivado na fase administrativa da cobrança, inexistindo qualquer ato 

ilícito. Assim, não resta comprovado que a parte Requerente tenha sofrido 

qualquer dano capaz de ensejar indenização a título de danos morais. 

Deste modo entendo que a parte Requerente deixou de produzir prova que 

lhe competia quanto ao efetivo abalo moral, motivo pelo qual, não resta 

dúvida que inexiste ato ilícito. Em que pese, haja a inversão do ônus da 

prova devido à relação consumerista aqui estabelecida, tenho que a parte 

Requerente, caso quisesse comprovar os fatos, poderia tê-lo feito. A 

consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes à produção de provas. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Transitada em julgado, 

execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Eviner Valério Juiz Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 232227 Nr: 5610-88.2019.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETEMBRINO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Miguel Chami Gattass - 

OAB:OAB-MT

 Vistos.

Designo o dia 17/02/2020 às 14:50 horas para a oitiva da testemunha José 

Paulo Felipis e determino a sua condução coercitiva, vez que devidamente 

requisitado, não compareceu ao presente ato.

Comunique-se o Juízo deprecante.

Sai o presente intimado.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim estagiária, (Deborah Trindade) 

foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Alexandre Delicato Pampado

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 181769 Nr: 11422-19.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON LOURENÇO DE ARAUJO SILVA, 

MADEIREIRA JAO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVES CAMPOS - 

OAB:MT 14762

 Autos código 181769

Não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

instrução para 14.04.2020 às 13:30 horas, onde serão ouvidos o (a) 

ofendido (a), as testemunhas de acusação e defesa e o (a) acusado (a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 173563 Nr: 7123-96.2016.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ANTONIO OLIVEIRA PRATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TAILOR HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:21.916

 Código 173563

Não verificados as hipóteses do art. 397 do CPP, designo audiência de 

proposta de suspensão condicional do processo para o dia 04.05.2020 às 

14:20 horas.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 237432 Nr: 7896-39.2019.811.0037

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VANDEILSON BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMISSON EVANILSO SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacinto Cáceres - OAB:OAB-MT 

25.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos código 237432

1. Designo audiência para oportunidade de reconciliação para o dia 

21/05/2020, às 14:30 horas (CPP, art. 520).
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2. Intime-se o querelante de que o seu não comparecimento importará em 

renúncia tácita (CPP, art. 57).

3. Cientifique-se o Ministério Público.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 191603 Nr: 4579-04.2017.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI JOSÉ BRUSCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karen Alexandra Eller - 

OAB:MT 15.480-O

 Autos código n. 191603

Vistos, etc.

A defesa do denunciado CLAUDINEI JOSÉ BRAUSCGI apresentou 

resposta a acusação e, na mesma oportunidade, formulou pedido de 

revogação da decisão que determinou a suspensão, impedimento de 

renovação, início ou conclusão do procedimento para obtenção de sua 

carteira nacional de habilitação formulada pelo acusado (fls. 55/56).

É o breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de fl. 44 foi decretada 

em razão de não ter sido localizado para citação pessoal, e mesmo após 

citação por edital não ter apresentado defesa prévia.

 No entanto, o fundamento utilizado para decretação da suspensão, 

impedimento de renovação, início ou conclusão do procedimento para 

obtenção de sua carteira nacional de habilitação, não mais subsiste, uma 

vez que o acusado carreou aos autos procuração constituindo advogado 

e informando seu novo endereço (fls. 51/56).

Ante o exposto, revogo a decisão de fl. 44, bem como os efeitos da 

suspensão do processo, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores 

termos.

Oficie-se ao DETRAN/MT e ao DENATRAN, a fim de que seja feita a 

retirada da restrição determinada à fl. 60 no cadastro do acusado, no 

prazo de 48 horas.

Outrossim, não verificadas as hipóteses do art. 397 do CPP, designo 

audiência de instrução para 30/06/2020 às 17:00 horas, onde serão 

ouvidos o(a) ofendido(a), as testemunhas de acusação e defesa e o(a) 

acusado(a).

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 219626 Nr: 8544-53.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ROSA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - 

OAB:20056/MT, GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 

19048, JOÃO RODRIGUES DE SOUZA - OAB:MT 5876, SIDNEI 

RODRIGUES DE LIMA - OAB:16653

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e 

acolho os embargos de declaração, a fim de restituir o veículo Celta, placa 

NKY 3333 a Wanderson Rosa de Souza e considerar a atenuante da 

menoridade relativa quando da dosimetria da pena, que passará a conter 

as seguintes disposições:Passo a dosimetria da penaPasso à dosimetria 

da pena.As penas previstas para este crime são de reclusão, de 3 a 6 

anos de reclusão, e multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 238021 Nr: 60-78.2020.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO TAVARES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Código 238021

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/02/2020 às 14h20min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 238046 Nr: 77-17.2020.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BORGES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enoque Sampaio - 

OAB:OAB-MT 19.120

 Código 238046

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/02/2020 às 14h30min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 238076 Nr: 94-53.2020.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONES TELITA ABI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marly Nunes da Silva - 

OAB:OAB-GO 41.314

 Código 238076

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/02/2020 às 16h35min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 238060 Nr: 86-76.2020.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACSON FELIX HELFENSTEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÓVIS JOSÉ MAGNABOSCO 

FILHO - OAB:35297/RS

 Código 238060

Vistos, etc.

1. Designo o dia 17/02/2020 às 16h45min, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 16 de janeiro de 2020.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado
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 Cod. Proc.: 234730 Nr: 6736-76.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR GIMENES DA SILVA, MAYCOL 

JORDAN DE MORAIS RIBEIRO, ADOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ERMELINDO NERI - 

OAB:MT 21676/O, FABIANO DALLOCA DE PAULA - OAB:MT 20075/O, 

WILMARY DOS SANTOS VILELA - OAB:20662/O

 DELIBERAÇÕESVistos.A esta altura, realmente verifica-se não estarem 

presentes as hipóteses autorizadoras da manutenção da prisão 

preventiva do corréu GILMAR GIMENES DA SILVA, que nesta data 

confessou parcialmente a prática delitiva, apresentando versão verossímil 

dos fatos de que os explosivos apreendidos pertenceriam a seu recém 

morto irmão e, quando solicitados pelo menor Arthur, com receio da 

facção criminosa à qual ele pertenceria, entregou-lhe aqueles.Assim, em 

conformidade com o parecer ministerial, concedo liberdade provisória a 

GILMAR GIMENES DA SILVA, mediante comparecimento a todos os atos 

do processo, proibição de se mudar desta Comarca sem autorização do 

juízo ou dela se ausentar por mais de 8 dias sem prévia comunicação, sob 

pena de revogação .Não obstante, no que se refere ao corréu MAYCOL 

JORDAN DE MORAIS Ribeiro, em conformidade com a decisão de fls. 

631-v/632, verifico ainda se encontrarem presentes os motivos 

autorizadores de sua segregação cautelar consistentes na manutenção 

da ordem pública, porquanto foi ele encontrando com o menor Arthur de 

Oliveira Melo transportando cerca de 5,5 kg de dinamite, que seriam 

utilizados na prática de crimes e abalo da paz social desta comarca de 

Primavera do Leste.Não há falar-se ainda em excesso de prazo, 

porquanto o réu se encontra preso desde 11/10/2019, ou seja, cerca de 

90 dias.Por esses motivos, indefiro o pedido de liberdade provisória e 

mantenho a prisão preventiva de MAYCOL JORDAN DE MORAIS 

RIBEIRO.Homologo a desistência supra.Diante da insistência, designo 

audiência para o dia 12/02/20, às 13:00 horas, para oitiva da testemunha 

Viviana Gonçalves da Silva Barbosa.Expeça-se carta precatória para a 

Comarca de Cuiabá/MT, para oitiva da testemunha Arthur de Oliveira Melo, 

conforme a certidão de fl. 122, no prazo de 30 diasServe a presente de 

alvará de soltura.Saem os presentes intimados. Cumpra-se.Nada mais 

havendo a consignar, por mim, Surely Vrubleski, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes. Alexandre Delicato PampadoJuiz 

de Direito

Comarca de Sorriso

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007564-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ROBERTO ZILIANI OAB - MT0000644A (ADVOGADO(A))

EDIR BRAGA JUNIOR OAB - MT0004735A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CASONATTO (REQUERIDO)

SANTA CASONATTO (REQUERIDO)

ANGELO CASONATTO (REQUERIDO)

MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO (REQUERIDO)

 

1007564-46.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, ID 27649310, Aqueles que 

necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’, 

comprovando-se o pagamento nos autos.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008850-59.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANSELMO DA SILVA RUARO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008850-59.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE 

DO JURUENA-AJES REQUERIDO: MARIA ANSELMO DA SILVA RUARO 

Vistos etc. Atendidos os requisitos legais e regulamentares e, 

comprovado o recolhimento das custas, se for o caso, CUMPRA-SE a 

carta precatória, servindo a cópia de mandado. Havendo necessidade de 

manifestação ou providência a cargo da parte interessada, 

providenciem-se as devidas intimações, com a advertência de que, não 

havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, será a missiva devolvida, 

independentemente de cumprimento (CNGC, art. 393). Anoto que caso a 

parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido 

sem resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste 

Juízo. Às providências.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007066-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E REPRESENTACOES AGRICOLAS 

LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO PIVA OAB - MT9.988 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRINEU EDVINO SCHEFFEL (EXECUTADO)

REGINA SCHEFFEL (EXECUTADO)

JAIME JAIR SCHEFFEL (EXECUTADO)

DIOVANA DENISE SCHEFFEL (EXECUTADO)

 

1007066-81.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, ID 27472131, Aqueles que 

necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’, 

comprovando-se o pagamento nos autos.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004628-48.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA FERRARIN (EXECUTADO)

 

1004628-48.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência 

complementar do Sr. Oficial de Justiça, ID 27595144, Aqueles que 
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necessitam fazer o pagamento devem acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’, 

comprovando-se o pagamento nos autos., bem como requerer o que de 

direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006107-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILDA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIULAINE REGINA KLEBER (REU)

CECILIA KLEBER (REU)

JONAS DIMIS BRITEMBACH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARA GALGANI DE MELO OAB - SC10690-N (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que a Contestação apresentada pela parte requerida é 

tempestiva, desta forma, impulsiono os presentes autos para intimar a 

parte autora para apresentar, querendo, impugnação à contestação. 

Sorriso, 22/01/2020 Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005001-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMMANUEL RODRIGO ROSA ROCHA OAB - TO4328 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO e dou fé que os Embargos de Declaração interpostos pela 

parte autora são tempestivos, desta forma, impulsiono os presentes autos 

para intimar a parte requerida para, querendo, manifestar-se, no prazo de 

05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, nos termos do artigo 1.023, § 

2.º, do CPC. Sorriso, 22 de janeiro de 2020. Michelle Toscano de Brito 

Marques - Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55437 Nr: 5784-40.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ WALTER RUBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR LUNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO 

MARTINOTTO - OAB:37725, JOSELITO CLETER SANTANA - 

OAB:37.699

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, por seus 

advogados, via DJE, acerca da Certidão de Protesto expedida nos autos. 

Ainda, intimo a parte autora para retirar a certidão nesta secretaria para 

as providências cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217172 Nr: 8182-08.2019.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5.489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Impulsiono os autos para INTIMAR a Recuperanda para querendo, 

contestar a impugnação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217170 Nr: 8181-23.2019.811.0040

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL PEREIRA BARROS NUNES, CILIVESTE 

PEREIRA DA SILVA, JOSÉ DOS SANTOS, FRANCISCO SALAZAR 

FRAZÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Impulsiono os autos para INTIMAR a Recuperanda para querendo, 

contestar a impugnação no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57240 Nr: 1070-03.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNA SCHEER, ALBINO HECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, TIANE 

VIZZOTTO - OAB:12679-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.711,08 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 308/311, sendo que o valor de R$ 855,54 refere-se as 

custas e o valor de R$ 855,54 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137389 Nr: 9312-72.2015.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLADEMIR ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SANTOS DA SILVA - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 186 de 1008



cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado NEWTON ACUNHA 

ROCHA, OAB nº 5.489-B que se encontra com os presentes autos em 

carga, para no prazo de 03 (três dias, devolver os autos na secretaria da 

Primeira Vara, sob pena de Busca e Apreensão, além de perder o direito à 

vista fora da secretaria e incorrer em multa, nos termos do art. 234, §2º do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114763 Nr: 6168-27.2014.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO LODI MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:50.879/1807-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, de 

que os autos foram desarquivados e se encontram nessa Secretaria a 

disposição para carga, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de retorno 

ao arquivo.

Sorriso, 21/01/2020.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40561 Nr: 3379-02.2007.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERTON CARLOS KARNOPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A, JUAREZ PAULO SECCHI - OAB:10.483

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento ao art. 431 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono 

estes autos com a finalidade de: INTIMAR o advogado que se encontra 

com os presentes autos em carga, para no prazo de 03 (três) dias, 

devolver os autos na secretaria da Primeira Vara, sob pena de Busca e 

Apreensão, além de perder o direito à vista fora da secretaria e incorrer 

em multa, nos termos do art. 234, §2º do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103231 Nr: 6228-34.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA BACELAR DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINÊS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA LAGEMANN 

GONÇALVES - OAB:15737-O/MT, JAURY TRINDADE CHALITO - 

OAB:15505-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331-O

 (X) CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, 

até a presente data, qualquer manifestação da parte interessada.

 (XX) Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para manifestar-se nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138793 Nr: 10041-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHSML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNILSA ALMEIDA COSTA - 

OAB:OAB/ 19471, OLIANE RASPINI - OAB:OAB/ 14330, ROBERTA W. 

BARALDI - OAB:OAB/ 14381

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO VILLELA 

NOGUEIRA - OAB:OAB/SP220739

 Impulsiono os autos para intimar as partes da decisão de fls. 285 e vº, 

que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 15/04/2020, 

às 13:30 horas.

(...) Portanto, desde já DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 15 de abril de 2020, às 13:30 horas, ocasião em 

que, além do depoimento pessoal das partes, se requerido, serão ouvidas 

as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, ou 

mesmo, ratifiquem aqueles já apresentados nos autos, observando-se o 

disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC. Caso as 

testemunhas arroladas sejam residentes em território não abrangido por 

esta Comarca, deverá a Secretaria da Vara providenciar a expedição das 

competentes cartas precatórias. Observe a Secretaria que a petição de fl. 

241 não indica o Município de domicílio de algumas testemunhas. 

Intimem-se. Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000062-22.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI OAB - MT14802 (ADVOGADO(A))

Fernanda Paula Bellato OAB - MT0014065A-O (ADVOGADO(A))

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. P. L. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho OAB - MT0006129A-B (ADVOGADO(A))

FRANCIELI APARECIDA DE MELLO OAB - MT18497/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000062-22.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

PAULO CESAR MINOSSO REQUERIDO: KELLY CRISTINA PEREIRA LEITE 

Vistos etc., Trata-se de ação pelo rito comum proposta por PAULO CESAR 

MINOSSO, representando os interesses da menor C. P. L. M., em face da 

genitora da menor, KELLY CRISTINA PEREIRA LEITE, objetivando a 

modificação da guarda, fixação de alimentos, bem como a aplicação de 

medidas de proteção. Em síntese, aduz que a menor teria sofrido abuso 

sexual na casa de sua genitora, em tese cometido pelo atual namorado de 

KELLY, de nome “Henrique”. Com a inicial, vieram os documentos 

acostados ao id. 27888732. Vieram os autos conclusos. É O RELATÓRIO 

NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. RECEBO a inicial em todos os 

seus termos, devendo o presente feito tramitar em segredo de justiça, nos 

termos do artigo 189, II, CPC. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita, 

podendo revogá-los a qualquer tempo, caso inverídico as alegações. 

Outrossim, a parte autora postula por tutela antecipada, de modo a 

conceder a guarda provisória do menor, de forma unilateral ao genitor, 

resguardando ao requerido o direito de visitas, após realização de estudo 

psicossocial pela equipe técnica do Poder Judiciário. No mais, o artigo 98 

do ECA estabelece que as medidas de proteção à criança e ao 

adolescente são aplicáveis sempre que seus direitos reconhecidos forem 

ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, 

bem como por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Com 

efeito, os documentos juntados aos autos comprovam os fatos 

mencionados pelo Parquet, revelando assim a necessidade, em caráter 

liminar, da concessão de apoio ao menor e seus genitores, para atenuar 

possíveis danos físicos e psicológicos. Diante do exposto, analisando sob 

o prisma do bem estar da infante, com a finalidade de lhe assegurar todos 

os meios para que se preserve a normalidade de suas formações físicas 

e psíquicas, vejo por bem DEFERIR A LIMINAR, para que seja modificada a 
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guarda para o genitor PAULO CESAR MINOSSO com exclusividade, 

mediante termo. Desde já, ponho a salvo o direito da requerida de visitar a 

menor de forma livre. Caso as visitas se dêem na cidade de Cuiabá/MT, 

deverão ocorrer com a supervisão da avó materna e sem contato de 

nenhuma espécie com o suposto agressor “Henrique”, conforme 

requerido. Quanto ao direito alimentar da criança, em razão da não 

comprovação da renda da alimentante, FIXO ALIMENTOS PROVISÓRIOS 

no importe correspondente a 40% (quarenta) do salário mínimo vigente e 

mais 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, a partir da 

citação, devendo ser depositados na conta informada pela parte autora na 

inicial. Destaco que este montante poderá ser revisto durante o trâmite 

processual. Ademais, DEFIRO os pedidos “F” e “I” da exordial, motivo pelo 

qual DETERMINO: 1. OFICIE-SE à escola Municipal Maria Ambrósio Pommot 

para que forneça ao requerente a declaração de transferência e o História 

Escolar da Menor C. P. L. M; 2. OFICIE-SE à empresa Sankhya Gestão de 

Negócios, no endereço declinado na inicial, para que forneça cópia dos 

três últimos holerites para comprovação dos ganhos da requerida; 3. 

OFICIE-SE ao empregador da parte autora PAULO CESAR MINOSSO, para 

que suspenda os descontos em folha de pagamento relacionados à 

pensão alimentícia até posterior deliberação deste juízo. Por conseguinte, 

INDEFIRO os itens “G” e “H”, considerando que na qualidade de guardião 

da infante, o requerente pode ter acesso aos documentos solicitados. 

Sem prejuízo das determinações encimadas, DESIGNE-SE audiência de 

mediação, a qual será realizada pelo CEJUSC local. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso as partes não entrem em acordo, DETERMINO desde já a 

realização de ESTUDO PSICOSSOCIAL “in loco” pela equipe multidisciplinar 

deste juízo, na residência do(a) requerente e requerido, fixando PRAZO 

DE 45 (QUARENTA E CINCO) dias para entrega do laudo. Caso 

necessário, expeça-se carta precatória. Sendo infrutífera a conciliação ou 

verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a parte requerida 

contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). 

Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a 

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

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos seguintes 

termos: (a) Havendo revelia, informe se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; (b) Havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; (c) Em sendo 

apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá 

apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para 

que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua 

relevância. Finalmente, considerando que a causa envolve interesse de 

incapaz INTIME-SE o Ministério Público, na forma do artigo 178, inciso II do 

CPC. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004916-93.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALQUIRIA FERRARIN (EXECUTADO)

 

1004916-93.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CERTIFICO 

e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento 

à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência. Outras informações podem ser 

encontradas no ‘Manual da Central de Pagamento de Diligências’. O valor 

da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a 

ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de 

zona rural. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000270-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELCI KOLING (EXECUTADO)

CLEITON JULIANO KOLING (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

 

Procuração referente a petição de ID nº 25810009. Em PDF.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008432-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS GUILHERME DE PAULA (REQUERIDO)

 

1008432-24.2019.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos acerca da petição do Requerido, ID 28232945.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005755-89.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON LUIS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Processo nº: 1005755-89.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé 

para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 

16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes 

autos com a finalidade de, intimar a parte REQUERENTE, para no prazo 

legal, manifestar-se acerca da Certidão Negativa do Meirinho.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12013 Nr: 1174-10.2001.811.0040

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA FERREIRA PAZ, RAYNADSON FERREIRA PAZ, 

MADSON PAZ MONTEIRO, RAMONE PAZ MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE MORAES - 

OAB:5121- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Condeno a autora ao 

pagamento das custas processuais, contudo, suspendo sua exigibilidade 
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em razão da concessão da gratuidade da justiça. Sem 

honorários.Transitada em julgado, promovam-se as anotações e baixas 

necessárias e arquivem-se os autos.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Sorriso/MT, _____ de _______________ de 20____.DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15339 Nr: 2517-07.2002.811.0040

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FCO BERGAMASCHI JR. - 

OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 15339

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO CAUTELAT DE BUSCA E APREENSÃO DE MENOR 

ajuizada por AURENIO RICARDO DE OLIVEIRA, em desfavor de SANDRA 

SANTOS DE OLIVEIRA, todos qualificados nos autos.

 À fl. 27, foi determinada a intimação do Ministério Público, que pugnou pela 

intimação da parte requerente para se manifestar (fl.29).

Conforme certidão de fl.33, a parte requerente não foi encontrada no 

endereço informado.

Após, o Ministério Público opinou pela extinção sem resolução de mérito 

(fl.34).

À fl. 35, determinou o arquivamento do feito, até manifestação da parte 

requerente.

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

requerente pelo deslinde da ação, uma vez que, se mudou sem comunicar 

previamente o juízo (fl.33) e sem dar o efetivo andamento ao processo. O 

que não se pode aceitar, pois é dever das partes de manter atualizado o 

endereço informado na petição inicial, conforme dispõe o parágrafo único, 

artigo 274/CPC.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte autora.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas processuais, se 

houver.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

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

Sorriso/MT, ___ de janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12505 Nr: 1817-65.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDO JOSÉ FACHIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANIO VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3.386-A

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50252 Nr: 556-84.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILBERTO BORGES DE SOUZA, CECÍLIA FACHETTI 

BORGES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES, PEDRO SECCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDEVINO MAMPRIM DA 

SILVA - OAB:13076, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, 

JORGE LEANDRO RENZ - OAB:11307-A, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos 

que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 

4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar o autor, a 

fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do 

art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30248 Nr: 4664-98.2005.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020.DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 57204 Nr: 1034-58.2010.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAULO PRAZERES DA SILVA, SARA PRAZERES DA 

SILVA, NEIDE PRAZERES DA SILVA, SALOMÉ PRAZERES DA SILVA, 

ISABEL PRAZERES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSI PRAZERES DA SILVA HOLDEFER, 

NELSON HOLDEFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT, LUCIANA ALCÂNTARA - OAB:5.276, MARCELO DA 

PIEVE - OAB:11284/A, MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - 

OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OVIDIO ILTON ARALDI - 

OAB:7.974-b

 Código: 57204

Vistos etc.,

Tendo em vista o trânsito em julgado, conforme certidão de fl. 144, e o 

retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça, INTIME-SE a parte autora para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de remessa dos autos ao arquivo.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDENCIAS

 Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020.

 DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132390 Nr: 6554-23.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINATO MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL 

HONDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - 
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OAB:19.731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:MT 9708-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de FLS. 97/98, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 143,69 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43818 Nr: 745-96.2008.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON BONETTI, SANDRA LUCIA BONETTI, IRACI 

LOURDES PICININ, EMERSON BONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA DA SILVA FERREIRA BONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5.489-B

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47490 Nr: 4459-64.2008.811.0040

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): END

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DECESARO GALEAZZI 

- OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE PAULA 

BERGAMASCHI - OAB:7367, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI 

JUNIOR - OAB:8384-B

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10826 Nr: 13-62.2001.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS KANIESKI ZIMERMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE GAZETA DE COMUNICAÇÕES, 

TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILAR JOSE BETTONI - 

OAB:7843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213/MT

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 20609 Nr: 795-64.2004.811.0040

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LILC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, RODRIGO 

ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 

OAB:7874-B, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7902 Nr: 3371-06.1999.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO ASCOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO WOMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108085 Nr: 611-59.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13333, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - OAB:11264/MT, 

JOÃO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO - OAB:4611/MT, SANI 

CRISTINA GUIMARÃES - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA ( 

TELEFÔNICA BRASIL S/A), para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no valor de R$ 557,09 a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de FLS. 158/160, sendo que o valor 

de R$ 413,40 refere-se as custas e o valor de R$ 143,69 refere-se a taxa 

judiciária. Certifico, ainda, que guia deverá ser emitida pelo site 

www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Emitir guias, selecionar 
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o serviço da lista – custas finais/remanescentes – preencher o número 

único do processo e buscar, após conferir os dados do processo – clicar 

em próximo – preencher os dados solicitados como pagantes o valor das 

custas e taxas – gerar guia. A parte pagante deverá ser protocolada o 

comprovante de pagamento na Central de Arrecadação e Arquivamento, 

para as devidas baixas, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada 

à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6048 Nr: 1544-57.1999.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATILANIO ALBINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 .A pretensão executiva encontra-se prescrita, pelo que a extinção do 

feito é medida que se impõe.Com efeito, verifica-se que desde a Diante 

disso, forçoso é o reconhecer a incidência da prescrição intercorrente, 

tendo em vista o decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos desde a 

suspensão e arquivamento dos autos, sem que o credor adotasse 

qualquer providência a impulsionar o feito.Nesse sentido:PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO 

SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. 1. Ação de 

execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida). 2. 

Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de 

Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos 

processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte 

por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 3. O 

termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do 

fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo 

fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, 

da Lei 6.830/1980).4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, 

antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o 

credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à 

incidência da prescrição.5. Agravo não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 

1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 08/04/2019, DJe 10/04/2019).Por todo o exposto, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, diante da ocorrência da prescrição 

intercorrente, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte exequente.Intime-se.Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se o presente com as baixas de estilo. Sorriso-MT, ____de janeiro 

de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 774 Nr: 445-86.1998.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONFEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO 

BRASIL - CNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARITACA AGROPECUÁRIA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 774

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por CONFEDERAÇÃO DA 

AGRICULTURA E PECUÁRIA DO BRASIL - CNA em desfavor de 

MARITACA AGROPECUÁRIA LTDA., todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para dar andamento ao feito, a parte 

autora permaneceu inerte/omissa (fl.60), demonstrando desinteresse pelo 

deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

requerente pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte exequente.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

do valor da causa, ficando suspensa sua cobrança, caso a requerente 

seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 

3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

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

Sorriso/MT, ___ de janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12605 Nr: 1773-46.2001.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ DIESEL S/A IND. E COM. DE VEÍCULOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGODOEIRA CENTRO NORTE LTDA, 

FRANCISCO ARRUDA ANDRÉ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GAZZI - OAB:6028-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B

 o exequente não promoveu qualquer diligência para dar prosseguimento 

na execução.Diante disso, forçoso é o reconhecer a incidência da 

prescrição intercorrente, tendo em vista o decurso de prazo superior a 05 

(cinco) anos desde a suspensão e arquivamento dos autos, sem que o 

credor adotasse qualquer providência a impulsionar o feito, mesmo 

devidamente intimado (fl. 236).Nesse sentido:PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO 

SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. 

INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. 1. Ação de 

execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida). 2. 

Conforme consolidado pela 2ª Seção do STJ no Incidente de Assunção de 

Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos 

processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte 

por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 3. O 

termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do 

fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo 

fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, 

da Lei 6.830/1980).4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, 

antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o 

credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à 

incidência da prescrição.5. Agravo não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 

1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 08/04/2019, DJe 10/04/2019).Por todo o exposto, DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, diante da ocorrência da prescrição 

intercorrente, nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil. 

Custas pela parte exequente.Intime-se.Transitada em julgado a sentença, 

arquive-se o presente com as baixas de estilo. Sorriso-MT, ____de janeiro 

de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1763 Nr: 268-59.1997.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO, VALDEMAR JASTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, FRANCISCO ANTUNES 

DO CARMO - OAB:4070

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 
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caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 634 Nr: 237-05.1998.811.0040

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR PESSINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE 

- OAB:5123-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 634

Vistos etc.,

Trata-se de NOTIFICAÇÃO JUDICIAL ajuizada por JAIR PESSINE em 

desfavor de CARLOS ANTONIO NOGUEIRA, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada (fl.29-vº) o patrono da parte requerente 

permaneceu inerte/omissa, demonstrando desinteresse pelo deslinde da 

demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular andamento 

ao feito, porém permaneceu inerte.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em face do 

abandono da causa pela parte requerente.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas processuais, se 

houver.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

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

Sorriso/MT, ___ de janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 14127 Nr: 1212-85.2002.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Gomes Barbosa Vieira, Willian Gomes Xavier 

Menor, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO MÁXIMO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518, IVO DALL'AGNOL - OAB:145.491/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte exequente.Condeno a parte exequente ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como, honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando suspensa sua 

cobrança, caso a requerente seja beneficiária da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.Transitada em julgado esta 

sentença,  ao arqu ivo def in i t ivo .Publ ique-se.  In t imem-se . 

Cumpra-se.Sorriso/MT, ___ de janeiro de 2020.Daiene Vaz Carvalho 

GoulartJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8796 Nr: 646-10.2000.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERREIRA DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORMULA MADEIRAS E PLÁSTICOS LTDA, 

JOSÉ CARLOS GUIMARÃES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ALCÂNTARA - 

OAB:5.276

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105406 Nr: 8481-92.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE SENHOR, DIRCEU SENHOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, para manifestar-se 

acerca da Certidão do oficial de justiça, às fls. 116/117, requerendo o que 

de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1299 Nr: 661-47.1998.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL RUIZ SALINAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LISANDRE BETTONI GARAVAZO 

- OAB:122028, PAULO AUGUSTO DE C. T. DA SILVA - OAB:75718/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10857 Nr: 30-98.2001.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO CARLOT, MARLI DE MELO CARLOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOALHO - COOP. AGROP. DE LATICÍNIOS E 

HORTIFRUTIGRANGEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5.489-B

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais em face do requerido COALHO COOPERATIVA 

AGROPECUÁRIA DE LATICINIOS E HOTFRUTIGRANJEIRO, nos termos do 

artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, caput, do CTN, e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o crédito tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN 

e DETERMINO a remessa destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as 

baixas de praxe. Por outro lado, compulsando os autos, verifico que os 

autores Marli de Mello Carlot e Valdomiro Carlot não foram devidamente 

intimados (fl.321) para procederem com o pagamento das custas judiciais 

(fl. 317), razão pela qual e nos termos do artigo 351 e 352 da 

CNGC-Judicial, DETERMINO que os autos sejam REMETIDOS à Central de 

Arquivamento e Arrecadação para proceder com a intimação dos 

devedores. Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de 

janeiro de 2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 7785 Nr: 3251-60.1999.811.0040

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

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MNK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 4451 Nr: 16-85.1999.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI NOVACZIK, LUCIANA DECESARO 

GALEAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B, LUCIANA DECESARO GALEAZZI - 

OAB:Defens. Pública

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 18560 Nr: 2650-15.2003.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANTE GAZOLI CONSELVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTELIVRA ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES SEM TERRA DA SESMARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ANTÔNIO STUANI - 

OAB:6 116/B-MT, SÉRGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9744 Nr: 1494-94.2000.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEFE DO 12º DIST.DO DEPARTO NAC. DE 

PROD.MINERAL, DIRCE FLORESTANO FELICE LANG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 124 Nr: 74-59.1997.811.0040

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR PEDRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1761 Nr: 283-28.1997.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, FRANCISCO ANTUNES 

DO CARMO - OAB:4070, VANESSA LEITE DO CARMO - OAB:8432-E

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020.DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5088 Nr: 604-92.1999.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERONILDO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, diante da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 924, V do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

exequente.Intime-se. Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Sorriso-MT, ____de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11048 Nr: 206-77.2001.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA SILVA MIGUEL SALES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO SILLES DIAS - 

OAB:6913-A-MT, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 
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tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11869 Nr: 1031-21.2001.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 11869

SENTENÇA

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO CÍVEL ajuizada por CLEUSA BIANCHINI em desfavor de 

JOEL RAMOS DE ARAÚJO, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada, em cartório (fl.37), e advertida para dar andamento 

ao feito, a parte autora permaneceu inerte/omissa, demonstrando 

desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte autora 

pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular andamento 

ao feito, porém permaneceu inerte.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

do valor da causa, ficando suspensa sua cobrança, caso a requerente 

seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 

3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

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

Sorriso/MT, ___ de janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13053 Nr: 143-18.2002.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA EUNICE FERREIRA DOS SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT, GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET - OAB:7248/MT, 

NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - OAB:3.108-e

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21826 Nr: 2038-43.2004.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DINÉIA DE SOUZA COSTA, ACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO PIAZZA (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, por seu procurador, via 

DJE, a fim de que se manifeste acerca do parecer ministerial, no prazo 

legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1761 Nr: 283-28.1997.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANOSUL AGROINDUSTRIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO 

LTDA - COOPERSORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEVIO MANFIO - OAB:16226-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, FRANCISCO ANTUNES 

DO CARMO - OAB:4070, VANESSA LEITE DO CARMO - OAB:8432-E

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020.DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8790 Nr: 640-03.2000.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA MARIA SILVA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA - ME, 

FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5.489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:4.427/MT

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020.DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 10688 Nr: 2451-95.2000.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS DE 

SORRISO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARI PEDRO WEBER, TANIA MARIA 

ROSPIERSKI WEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10688

Vistos etc.,

1. Diante do transcurso do prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a 

parte exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR).

 2. Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido 

dispositivo legal.

3. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT,___, de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1944 Nr: 280-10.1996.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UILMAR GOUVEIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIA TADEU PACCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 6414 Nr: 1861-55.1999.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLEODETE MACEDO BORTOLOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ KINCHESKI - 

OAB:5684, JACY NILSO ZANETTI - OAB:2968-A

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 100642 Nr: 3423-11.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTINA SANTOS YEGROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 100642

Vistos etc.,

1. Diante do transcurso do prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a 

parte exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR).

 2. Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido 

dispositivo legal.

3. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT,___, de _________________ de 2019.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5116 Nr: 623-98.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMPIO CARBONI, ADEMIR MARIO ZUBER, 

ORIGINALDO LUIZ DEITOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 4862 Nr: 388-34.1999.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO CARBONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUNGE ALIMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA BRAGA 

NEGRÃO - OAB:7330, OSVALDO PEREIRA BRAGA - OAB:6013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5682 Nr: 1181-70.1999.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMEPEL - SORRISO MECÂNICA E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONES TRES ou JONE TRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12116 Nr: 1274-62.2001.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

AGROPECUÁRIAS LTDA, JOSÉ CLAUDIO AMADOR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERVASIO FERNANDES CUNHA 

FILHO - OAB:7.005-A, Luciano Portel Martins - OAB:7497/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, CARLOS SOARES DE JESUS - OAB:4711-B, RODRIGO 

ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 Por todo o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, diante da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 924, V do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

exequente.Intime-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Sorriso-MT, ____de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13096 Nr: 190-89.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CANEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, diante da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 924, V do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

exequente.Intime-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Sorriso-MT, ____de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13074 Nr: 169-16.2002.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOTT & CARLOTT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Maciel de Lima - 

OAB:6711, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - OAB:4635, NELSON JOSÉ 

GASPARELLO - OAB:2693-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA 

CUNHA - OAB:6518, IVO DALL'AGNOL - OAB:145.491/SP

 Por todo o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, diante da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 924, V do Código de Processo Civil. Custas pela parte 

exequente.Intime-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Sorriso-MT, ____de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12985 Nr: 77-38.2002.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELIZANGELA RODRIGUES NEVES 

NOETZOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B

 Por todo o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, diante da ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do 

artigo 924, V do Código de Processo Civil. Custas pela parte exequente, 

se houver.Intime-se.Transitada em julgado a sentença, arquive-se o 

presente com as baixas de estilo. Sorriso-MT, ____de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41390 Nr: 4204-43.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XAXIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUOESTE PRE-MOLDADOS E 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ZILTON 

MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 41390

Vistos etc.,

1. Diante do transcurso do prazo SUSPENSÃO do processo pelo prazo de 

01 (um) ano, nos termos do artigo 921, III e §1° do CPC, bem como da 

remessa ao ARQUIVO PROVISÓRIO, com a baixa no Relatório Estatísticos 

das Atividades Forenses (fls. 88). DETERMINO o inicio a contagem do 

prazo prescricional, na forma prevista no §4°, do artigo 921, CPC.

 2. Transcorrido o prazo prescricional/arquivamento, INTIME-SE a parte 

exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição 

intercorrente, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (Resp. 1.589.753-PR). 

Após, façam-me os autos conclusos, conforme §5º do referido dispositivo 

legal.

3. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Sorriso/MT,___, de _________________ de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1469 Nr: 787-97.1998.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSREVENDEDOR SORVELI DIESEL LTDA, ELIO 

BRANDALISE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACIR CARLOS SOCCOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1469

SENTENÇA

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por TRANSREVENDEDOR 

SORVELI DIESEL LTDA em desfavor de JACIR CARLOS SOCCOL, todos 

qualificados nos autos.

 Devidamente intimada e advertida para dar andamento ao feito, a parte 

exequente permaneceu inerte/omissa (fl.78), demonstrando desinteresse 

pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte exequente.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

do valor da causa, ficando suspensa sua cobrança, caso a requerente 

seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 

3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

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

Sorriso/MT, ___ de janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 2204 Nr: 366-78.1996.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS, FRANCISCARLOS 

ALCÂNTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Floresta Indústria e Comércio de Esquadrias 

em Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCARLOS ALCÂNTARA - 

OAB:4746-B/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - OAB:MT-4783-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Código: 2204

SENTENÇA

Vistos etc.,

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por HAMILTON 

VIGILIO MEDEIROS e FRANCISCARLOS ALCANTRA em desfavor de 

FLORESTA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS EM MADEIRAS 

LTDA, todos qualificados nos autos.

 Devidamente intimada pessoalmente e advertida para dar andamento ao 

feito, a parte exequente permaneceu inerte/omissa (fls. 291, 297, 300, 

302), demonstrando desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 
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causa pela parte exequente.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

do valor da causa, ficando suspensa sua cobrança, caso a requerente 

seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 

3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

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

Sorriso/MT, ___ de janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 1866 Nr: 273-18.1996.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR ROBERTO SCHEVINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILOGRANEL IND. COM. DE SILOS E IMPLEM. 

AGRÍC. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1866

SENTENÇA

Vistos etc.,

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO ajuizada por CESAR ROBERTO 

SCHEVINSKI em desfavor de JOSEMAR DA SILVA, todos qualificados nos 

autos.

 Devidamente intimada, em cartório, e advertida para dar andamento ao 

feito, a parte exequente permaneceu inerte/omissa (fl.107), demonstrando 

desinteresse pelo deslinde da demanda.

Pois bem.

Compulsando estes autos, verifico o total desinteresse da parte 

exequente pelo deslinde da ação, uma vez que foi intimada a dar regular 

andamento ao feito, porém permaneceu inerte.

 Por todo exposto, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em face do abandono da 

causa pela parte exequente.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, honorários advocatícios de 10% (dez por cento) 

do valor da causa, ficando suspensa sua cobrança, caso a requerente 

seja beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 

3º do CPC.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo definitivo.

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

Sorriso/MT, ___ de janeiro de 2020.

Daiene Vaz Carvalho Goulart

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 5725 Nr: 1239-73.1999.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÂNGELO DALSOQUIO, VALDETE BEKKAUSER 

DALSOQUIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA 

- OAB:6518

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9572 Nr: 1456-82.2000.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZAIRA DE LURDES DALMOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTHER CIZINI MENDES, AMARAL & FREIRE 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR JOSÉ COPETTI 

NOVACZYK - OAB:5346-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11075 Nr: 218-91.2001.811.0040

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

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI TREVELIN RODRIGUES - 

OAB:4.289-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 17101 Nr: 1269-69.2003.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIA SENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO ADEMAR SCHERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CEZAR TOMAZONI - 

OAB:26.812

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 11589 Nr: 749-80.2001.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA PRODUTIVA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL BENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 
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2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34519 Nr: 6152-54.2006.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLAVO DEMARI WEBBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SOUZA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WOLNEY CEZA MESQUITA 

TOLEDO - OAB:7260

 Por todo o exposto, RECONHEÇO a prescrição da pretensão executiva 

das custas judiciais, nos termos do artigo 487, II, do CPC, c/c art. 174, 

caput, do CTN, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o crédito 

tributário, na forma do artigo 156, V, do CTN e DETERMINO a remessa 

destes autos ao ARQUIVO DEFINITIVO, com as baixas de praxe. 

Publique-se. Intimem-se e Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 

2020.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87405 Nr: 6908-87.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO 

VIANA DE SOUZA, ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS, DERLI 

BORGES DOS SANTOS VIANA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - 

OAB:5200/MS, CELICE IVANAGA VELASQUES - OAB:16.595/MS, 

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:12002, 

C R I S T I A N A  V A S C O N S E L O S  B O R G E S  M A R T I N S  - 

OAB:OAB/MT13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

FERNANDA NASCIMENTO - OAB:13953, LARISSA MARQUES BRANDÃO 

- OAB:19574, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A, RODOLFO 

FREGADOLI GONÇALVES - OAB:16338, SUENE CINTYA DA CRUZ - 

OAB:28.002/GO, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:22930 GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

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

REQUERENTE, para no prazo legal, manifestar-se acerca da Certidão 

Negativa do Meirinho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 128589 Nr: 4535-44.2015.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO DEL SANT, GEAN FERNANDO 

DEL SANT, JOACIR ALBERTO DEL SANT, ANDERSON DEL SANT, GENTILI 

DEL SANT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Além disso, foi expedida ORDEM DE SERVIÇO N.º 01/2019-DF pela 

Diretoria do Foro da Comarca de Sorriso/MT, que, com fundamento na 

celeridade, eficiência, desburocratização, racionalização dos serviços 

judiciários, otimização dos serviços da Central de Arquivamento e 

Arrecadação, resolveu o seguinte:“Art. 1º - Tratando-se de processos de 

conhecimento, com trânsito em julgado e encaminhados à Central de 

Arquivamento e Arrecadação (CAA) após o prazo estabelecido do art. 

611, da CNGC, para o ajuizamento de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, o que 

deverá ser feito via sistema PJe, caberá ao postulante instruir o pedido 

com cópia da sentença/acórdão(ões) e certidão de trânsito em julgado, 

procuração(ões), na forma do art. 524, do CPC, e eventuais outros 

documentos relevantes ao cumprimento de sentença, mantendo-se o 

processo original físico na Central de Arquivamento e Arrecadação, para 

os trâmites correlacionados à cobrança de custas pendentes, intimações 

e arquivamento;Art. 2º - A distribuição junto ao PJe não deve 

desconsiderar, salvo decisão judicial expressa, a COMPETÊNCIA 

FUNCIONAL estabelecida no art. 516, inc. II, do CPC;Art. 3º - A distribuição 

junto ao PJe, por si só, NÃO GERARÁ NOVAS CUSTAS 

PROCESSUAIS;Art. 4º - A qualquer momento poderá ser requisitado o 

desarquivamento dos autos físicos, para extração de cópias/conferência, 

por qualquer interessadoArt. 5º - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na 

data de sua publicação no DJE, revogando-se as disposições em 

contrário.”Diante disso, DETERMINO a remessa do feito ao ARQUIVO 

definitivo, com as anotações e baixas estilares.PUBLIQUE-SE e 

I N T I M E M - S E . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT, ____ de janeiro de 2020.DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48867 Nr: 5741-40.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON ZORTEA SANTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ANTONIO ZORTEA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B, MATEUS MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora para que retire nesta 

secretaria o Termo de penhora de Imóvel, conforme determinação de 

fls.103, bem como, para que recolha a guia de Diligência no sítio da 

Internet do TJMT, comprovando o pagamento nos autos, a fim de que o 

executado seja intimado da penhora.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 93034 Nr: 5024-86.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO, OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - 

BANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROBERTO VIEIRA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - OAB:8927, 

RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 485, III do NCPC.Custas pagas.Deixo de 

condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de 

contraditório.Transitada em julgado a presente sentença, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE os autos, mediante as 

ba ixas  e  cau te las  de  p raxe .Pub l ique-se .  In t imem-se . 

Cumpra-se.Sorriso/MT, ____ de novembro de 2019.Daiene Vaz Carvalho 

GoulartJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 93489 Nr: 4980-67.2012.811.0040

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

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NB, RR, PDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KNDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

ALINE PARIZZI SOLETTI - OAB:15516-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para conceder a 

guarda definitiva do menor Pedro de Moura, ao casal Nadir Batista e 

Rejane Radaelli, devendo ser tomado o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo, mediante termo nos autos, obrigando-se à 

prestação de assistência material, moral, educacional e afetiva às 

crianças e sem prejuízo de ulterior revogação. Em consequência, nos 

termos do artigo do art. 487, I, do CPC, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÂO 

DE MÉRITO o presente processo.Sem custas a ressarcir, vez que os 

autores atuam sob o pálio da justiça gratuita.Após o trânsito em julgado, 

DÊ-SE vista à parte autora para promover o de direito, no prazo de 10 
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(dez) dias. Sem manifestação, ARQUIVEM-SE, com as cautelas de praxe, 

sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido da parte.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.Às providências.Sorriso-MT, 12 de setembro de 

2019.DAIENE VAZ CARVALHO GOULARTJuíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001995-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON RICARDO SILVESTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA OAB - MT0013284A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. 

(REQUERIDO)

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR OAB - MG64862 (ADVOGADO(A))

MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI OAB - SP0109493A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SILMARIO OLMIR JACOBS (TESTEMUNHA)

WILIAN FERNANDO TEZA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001995-64.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANDERSON RICARDO SILVESTRO REQUERIDO: 

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, RCI BRASIL - PRESTACAO DE 

SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. Vistos etc., Considerando que no 

processo originário (2006-92.2017.811.0004) da presente missiva já fora 

proferida sentença com resolução do mérito, devolva-a ao Juízo 

Deprecante com as homenagens e baixas de estilo. Consequentemente, 

cancelo a audiência anteriormente designada para o dia 24/01/2020, às 

15h15min. Cumpra-se, expedindo o necessário. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004606-58.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004606-58.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ROSIANE CARDOSO DA SILVA RÉU: RUDINEI REGIS DALLABRIDA Vistos 

etc., Autos com trâmite correto e regular até o momento, motivo pelo qual 

passo ao SANEAMENTO DO FEITO, na forma do artigo 357 do CPC. As 

partes litigantes são legítimas, não havendo irregularidades e/ou nulidades 

procedimentais a serem corrigidas. Defiro a AJG ao requerido, visto que 

assistido pela DPE. Conseguinte, não havendo preliminares ou outras 

questões a serem apreciadas, ou ainda, irregularidades a serem 

expurgadas, DECLARO O FEITO SANEADO. Fixo como pontos 

controvertidos as matérias aventadas na inicial e na contestação. DEFIRO 

a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes. Para 

tanto, designo audiência instrução e julgamento para o dia 02 de abril de 

2020, às 16h50min. Consigno que, deverão as partes depositar o rol em 

cartório, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como informar sobre o uso 

das prerrogativas do § 2º do artigo 455, CPC. Caso contrário, devera 

proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data 

designada, devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das 

hipóteses previstas no §4º, do mesmo dispositivo. Ainda, intimem-se as 

partes via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso 

haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, constando 

do mandado que se presumirão confessados os fatos contra elas 

alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor. Em prosseguimento ao feito, DETERMINO, desde já, a realização de 

estudo psicossocial junto às partes pela equipe multidisciplinar do Juízo, 

fixando o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para entrega do relatório. 

Juntado aos autos o respectivo relatório, manifestem-se as partes e o 

MPE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003773-74.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

R SCARIOT & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 1003773-74.2016.8.11.0040 

EXEQUENTE: R SCARIOT & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: VS INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME SENTENÇA Ementa:– 

Indeferimento de Justiça Gratuita – Não recolhimento de Custas - 

indeferimento da petição inicial – medida que se impõem – extinção 

processual sem resolução do mérito. VISTO/ PM Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO, proposta por R. SCARIOT & CIA LTDA-ME, ambos 

qualificados nos autos. Conforme ID. nº 5822141, foi indeferida 

Assistência da Justiça Gratuita, determinado que a requerente recolhesse 

as custas e taxas judiciária. Contudo a parte requerente se manteve inerte 

e não emendou o recolhimento das custas e taxas judiciária. Feito 

concluso. Eis o relato do necessário. Fundamento e Decido. Conforme 

dispõe o art. 290 do CPC/2015, in verbis: Art. 290. Será cancelada a 

distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não 

realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) 

dias. Conforme advertem os eminentes Nelson Nery Júnior e Rosa Maria 

de Andrade Nery, em comentário ao artigo 257 do Código de Processo 

Civil anterior, hoje artigo 290. “o autor deve fazer o pagamento das custas 

iniciais para poder ingressar com a ação. Trata-se de taxa pela prestação 

dos serviços judiciários, regulada pelo RCJF e pelas leis estaduais 

respectivas. Sem esse pagamento, os serviços judiciários não poderão 

ser prestados. A guia de recolhimento deve ser juntada com a petição 

inicial como documento essencial à propositura da ação (CPC 283). Caso 

não tenha sido juntada, não tenha sido feito o pagamento ou feito 

irregularmente, o juiz deverá dar oportunidade ao autor para emendar a 

petição inicial (CPC 284), sob pena de indeferimento e cancelamento da 

distribuição” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação 

Extravagante. 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 516). O 

recolhimento das custas iniciais é ato essencial para o prosseguimento do 

feito, sendo certo que, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita e 

não tendo sido interposto recurso contra esta decisão, deveria a parte 

autora ter efetuado o recolhimento das custas iniciais no prazo estipulado, 

diligência para a qual foi devidamente intimada via DJE n.º 9758, publicado 

no dia 22/04/2016. Contudo, como se viu, não se interessou a parte autora 

em cumprir com a obrigação de recolhimento das custas iniciais. Ora a 

ausência do recolhimento das custas processuais, obsta o 

prosseguimento da marcha processual ensejando o cancelamento da 

distribuição conforme dispõe o art. 290 do CPC/2015. Nesse sentido é o 

entendimento do nosso e. Tribunal: AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO 

CÍVEL – REVISÃO DE CONTRATO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA EM 

SENTENÇA IRRECORRIDA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS PRÉVIAS - NÃO ATENDIMENTO - CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO - ART. 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - 

DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. Nos termos do art. 257 do 

CPC, o recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 267, 

inciso IV, do CPC), cuja ausência enseja o imediato cancelamento da 

distribuição do respectivo feito, independentemente de intimação pessoal 

da parte autora. 2 - A exigência de intimação pessoal imposta pelo § 1º do 

art. 267, do CPC, restringe-se às hipóteses de paralisação do processo 

por negligência das partes, por mais de um ano, e abandono da causa 

pelo autor, por mais de 30 dias, as quais não se amoldam ao presente 
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caso concreto. (Ag 94667/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2015, Publicado no DJE 

06/11/2015) No mesmo sentido também é o entendimento do e. STJ: 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. 

EM-BARGOS DO DEVEDOR. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. 

INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DISTRIBUIÇÃO. 

CANCELAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 

1. O Superior Tribunal de Justiça, através de sua Corte Especial, firmou 

orientação de que o cancelamento da distribuição do processo, por 

ausência de recolhimento das custas iniciais, independe da prévia 

intimação pessoal da parte. 2. O fato de se ter extinto sem resolução de 

mérito os embargos por ausência de pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido do processo, em vez de se ter procedido ao 

cancelamento da distribuição dos embargos, não evidencia prejuízo a 

fazer reformada a decisão. 3. As razões vertidas no presente agravo não 

fazem alteradas as conclusões anteriormente expendidas. 4. AGRAVO 

REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg no REsp 1336820/SP, Rel. Min. Paulo 

de Tarso Sanseverino, p. no DJe 21/10/2014) Neste diapasão, uma vez 

descumprida a obrigação no tempo estabelecido, a extinção do processo, 

sem resolução do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 290 do 

CPC/2015. Dispositivo Ex positis, INDEFIRO a petição inicial, determinando o 

cancelamento da distribuição do feito e, consequentemente a extinção do 

processo, com fundamento nos artigos 290 c/c o artigo 485, IV, ambos do 

CPC/2015. Sem condenação em custas. Certificado o trânsito em julgado, 

ao arquivo com as baixas e anotações de estilo. P.R.I.C., providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade. Sorriso/MT, 04 de julho de 2017. 

ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1000332-85.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA NOBRE TORRES OAB - MT17453-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENI SAVENE SCHNEIDER ZANATTA (REQUERIDO)

SADI ZANATTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA OAB - MT16344 (ADVOGADO(A))

DANIEL RADINS OAB - MT0008538S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDERSON CANDIOTTO

 

VISTO/EM. Cumpra a decisão proferida no id 4336021, encaminhando o 

feito ao substituto legal. Sorriso/MT, 13 de junho de 2017. ANDERSON 

CANDIOTTO Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000286-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA (AUTOR(A))

EDEMAR ANTONIO VEDANA (AUTOR(A))

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR O (A) ADVOGADO (A) DA PARTE 

AUTORA PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000286-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZIANE CRISTINA BEDIN VEDANA (AUTOR(A))

EDEMAR ANTONIO VEDANA (AUTOR(A))

SENIRA MARIA VEDANA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1000286 -62 .2017 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Embargada, para no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Embargos de Declaração interposto. Sorriso/MT, 

22/01/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003027-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S J S CONSTRUCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS BORGES DE SOUZA FILGUEIRAS OAB - MT26464/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

 

Processo n º :  1003027-07 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no prazo legal. 

Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002760-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVO BOTTEGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT16846-O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA CORREA OAB - RS91721 (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1002760 -35 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

09/08/2019, às 15h00min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 03/05/2019. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(a)/Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001589-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA FERNANDA TEIXEIRA XAVIER OAB - PR80049 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODONORTE - CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

MAYCON GUIZELINI (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001589-43.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: REGINALDO RAMOS DA SILVA REQUERIDO: RODONORTE 

- CONCESSIONARIA DE RODOVIAS INTEGRADAS S/A TERMO DE 
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AUDIÊNCIA Processo nº: 1001589-43.2019.8.11.0040 Data: 11-11-2019 

Início: 15h10min Local: Sala de audiência Comarca de Sorriso/MT Término: 

15h10min Ato Processual Audiência de Instrução e Julgamento Juíza: 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Requerente Reginaldo Ramos da Silva 

Requerido Rodonorte – Concessionaria de Rodovias Integradas S/A 

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência presidida pela MM. Juíza de Direito Dr.ª 

Daiene Vaz Carvalho Goulart, constatou-se ausência das partes, bem 

como da testemunha. DELIBERAÇÃO: Após deliberação das Partes, a MM. 

Juíza proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc., Considerando a ausência 

das partes bem como da testemunha a ser ouvida DEVOLVA-SE a 

presente missiva à comarca deprecante, com as baixas e homenagens de 

estilo. Saem os presentes intimados. Cumpra-se” Nada mais havendo a 

constar, a MM. Juíza determinou que às 15h10min encerrasse o presente 

termo, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. 

Eu, Gabriela Gomes dos Santos, Estagiária de Gabinete, digitei o presente 

termo. Sorriso-MT, 11 de novembro de 2019. Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza De Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004846-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO(A))

MAYSA ADRIANA SEGHETTO OAB - 019.843.891-57 (REPRESENTANTE)

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT7299-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. B. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A 

(ADVOGADO(A))

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº : 1004846-76.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito, haja vista as informações do 

ID nº 28235416. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007479-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ BASSO (EXECUTADO)

ROMEU JOSE TRES (EXECUTADO)

 

Processo  n º  1007479 -60 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a Parte Autora para efetuar o pagamento da diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, acessando o site do 

Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na 

barra superior, escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, outras informações 

podem ser encontradas no "Manual da Central de Pagamento de 

Diligências". O valor da diligência é de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser 

praticado ou pessoa a ser intimada, ou ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km 

rodado, em se tratando de zona rural. Sorriso/MT, 22/01/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008727-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSISMAR GOMES PAULINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

Processo  n º  1008727 -61 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

03 DE ABRIL DE 2020, às 17h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 21/01/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008798-63.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LURDES MARIA BUCHE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REU)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REU)

 

Processo  n º  1008798 -63 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, impulsiono estes autos com a finalidade de designar o dia 

03 DE ABRIL DE 2020, às 8h, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 21/01/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004596-77.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KELMO RATIER SALINA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004596-77.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

KELMO RATIER SALINA RÉU: SEGURADORA LIDER VISTOS. 1. Em 

prosseguimento ao feito, especifiquem as partes as provas que ainda 

pretendem produzir, no prazo de 10 dias, justificando necessidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento e/ou preclusão. Em igual prazo, 

poderão as partes sugerir os pontos controvertidos da lide, na forma do 

art. 357, § 2º, do NCPC. 2. Com as manifestações, tornem conclusos para 

saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento antecipado (art. 355, NCPC). 3. 

Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1006154-50.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DE RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE CRISTINA MAIER OAB - MT26746/O (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL OAB - MT0008238A-B (ADVOGADO(A))

LEONARDO BONFANTI TREIN OAB - MT25451/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO CHICHANOSKI (EXECUTADO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1006154 -50 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar a Parte Embargada, para no prazo legal, apresentar contrarrazões 

ao Recurso de Embargos de Declaração interposto. Sorriso/MT, 

22/01/2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002949-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - MT20853-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALMIR BARBOSA MOREIRA (REQUERIDO)

 

Processo  n º  1002949 -13 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

intimar o autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC. Sorriso/MT, 

22/01/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002673-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. N. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002673-79.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

FABIO PETRY RÉU: KARINI ANGELE NOETZOLD Vistos etc., Trata-se de 

ação cível proposta por FABIO PETRY em face de KARINI ANGELE 

NOETZOLD, ambos qualificados nos autos. A inicial veio acompanhada por 

documentos. Em 10/06/2019 este juízo determinou emenda à inicial para 

comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas iniciais (ID 

n.º 19733859). Manifestação pela desistência da ação no ID n.º 21365732. 

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Sem delongas, verifico que o 

caso é de cancelamento da inicial, uma vez que regularmente intimada 

para emendar a petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de 

Processo Civil, especificamente para trazer aos autos o recolhimento das 

custas iniciais ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo, a parte autora 

desistiu da ação. Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame 

do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso X, do Código de 

Processo Civil, determinando o cancelamento da distribuição, sendo 

desnecessária, porém, a anotação junto à Central de Distribuição. Sem 

condenação em custas e honorários. Transitada em julgado a presente 

sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, na forma da 

CNGC-TJMT. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 48478 Nr: 5439-11.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANETE DE SOUZA FERREIRA BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONROB PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA FERREIRA BOFF 

NEUMANN - OAB:11894/MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gabriela de andrade - 

OAB:19931

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 916,30 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de FLS. 368/373, sendo que o valor de R$ 458,30 refere-se as 

custas e o valor de R$ 458,30 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 93029 Nr: 4637-71.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS DE 

SORRISO, NEI FRANCIO, NORMÉLIO LUIZ DE CEZAR (CEZANO), ALFREDO 

JANDT, IRMA ILMA JANDT, RAFAELE FRANCIO, LUCIANE FRANCIO 

GARAFFA, GILVAN JOSÉ GARAFFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, MILTON LAURO 

SCHMIDT - OAB:11.612/MS, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 Vistos etc.,

Nos termos do art. 361, da CNGC/CGJ, AUTORIZO a carga requerida 

pelo(a) advogado(a), uma vez que os autos encontram-se conclusos para 

decisão/despacho.

Com a devolução dos autos, volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102672 Nr: 5617-81.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ MELO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO HAUEISEN DA 

MATA - OAB:26419/A, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 605,64 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença DE FLS. 77/82, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 605,64 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 
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após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119914 Nr: 1480-22.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CARLOS DE CARVALHO, RUBIA MARIA VIEIRA 

GIOVELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO QUINTANA FERREIRA, HUGO JOSE 

LINJARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ercílio Martini Junior - 

OAB:19230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE DE ABREU E SILVA - 

OAB:19309/B, JOÃO BATISTA VARELLA RODRIGUES - OAB:3575-MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.709,52 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de FLS. 250/257, sendo que o valor de R$ 854,76 refere-se as 

custas e o valor de R$ 854,76 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 87123 Nr: 6611-80.2011.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DOS CRIADORES DE SUINOS 

DE SORRISO, COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA SORRISO LTDA - 

COOPERSORRISO, ALFREDO JANDT, IRMA ILMA JANDT, ADRIANA 

ZIBETTI FRANCIO, NEI FRANCIO, NORMÉLIO LUIZ DE CEZAR (CEZANO), 

LUCIANE FRANCIO GARAFFA, RAFAELE FRANCIO, SILVÉRIO DRESSLER, 

INES MARLENE OST DRESSLER, DARCI DE SOUZA MASCARENHAS, 

MARIA SALETE DE MATOS MASCARENHAS, MARLENE DALLA LONGA 

DE CEZAR, GILVAN JOSÉ GARAFFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238, HERMES DA SILVA - 

OAB:14884, JOÃO ANTENOR DE MELO LEITE - OAB:5123-A, MILTON 

LAURO SCHMIDT - OAB:11.612/MS, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - 

OAB:7720-B/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT

 Vistos etc.,

Nos termos do art. 361, da CNGC/CGJ, AUTORIZO a carga requerida 

pelo(a) advogado(a), uma vez que os autos encontram-se conclusos para 

decisão/despacho.

Com a devolução dos autos, volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 92229 Nr: 3791-54.2012.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI DE SOUZA MASCARENHAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON SARAIVA DOS SANTOS 

- OAB:7720-B/MT, TAIS GIOVELLI - OAB:23576-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B

 Vistos etc.,

Nos termos do art. 361, da CNGC/CGJ, AUTORIZO a carga requerida 

pelo(a) advogado(a), uma vez que os autos encontram-se conclusos para 

decisão/despacho.

Com a devolução dos autos, volvam-me conclusos para ulteriores 

deliberações.

CUMPRA-SE.

Às providências.

 Sorriso/MT, 21 de janeiro de 2020.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59570 Nr: 2868-96.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZANANDREIA GERMINIANI TORRESAN, JÉSSICA 

ALDREY CEZIMBRA GERMINIANI, DÉBORA BEDIN, GICIELY CARLA 

CEZIMBRA MANFROI, LURDES MARIA GERMINIANI, WANDER GERMINIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JELSON ANTÔNIO GERMINIANI - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - 

OAB:9344-MT, ANDREIA CRISTIANE HECK LAZARINI FAXO - 

OAB:59.455, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:10.823, HIGOR 

HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23.412, LUCIANO SILLES 

DIAS - OAB:6913-A-MT, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, 

NEVIO MANFIO - OAB:16226-B, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, 

RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576, TIANE VIZZOTTO - 

OAB:63194/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o(a) 

advogado(a)ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN, OAB sob o nº 9344-MT, 

para que devolva os autos do processo supra identificado, no prazo de 03 

dias, sob pena da aplicação das penalidades do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91140 Nr: 2769-58.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA, YAMAHA 

MOTOR DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIZZO COMÉRCIO DE MOTOS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SILVONEI RODRIGUES DE MATOS, EDSON 

PEREIRA DOS SANTOS, DOUGLAS MAMORÉ DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ALEXANDRE MALFATTI 

- OAB:16.943-A/MT, PAULO MEDEIROS MAGALHÃES GOMES - 

OAB:OAB-MG 84.344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:14420-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12.093-B, 

RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca 

da petição retro juntada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100892 Nr: 3700-27.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES DELAPRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145960 Nr: 1940-38.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON RICARDO BERNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLIANA NATANARI VIEIRA - 

OAB:14479, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139512 Nr: 10409-10.2015.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GHELLER NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GHELLER NETO - 

OAB:22.499, MAURO DA SILVA ANDRIESKI - OAB:10925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA GUTIERRES - OAB:237773, NOELI ALBERTI - OAB:OAB/MT 

4061, RANNIER F CAMILO - OAB:130.709, WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 dias, providencie o 

recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para posterior 

encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital ou, para, querendo, 

retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33159 Nr: 2313-21.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR LUCION

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAGANINI CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO GUILHERME BENTO DA 

SILVA - OAB:15830/MT, HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETTO - 

OAB:7.502-B

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca 

da petição retro juntada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124218 Nr: 10487-38.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DAL BEM, KARINA MARTINELLO, 

VALDIR PEDRO DAL BEM, NOELI MARIA FEIX DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7.170-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:45.320/RS, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:6298-A, JONAS 

MOLINARI ARAUJO - OAB:25238/O, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A, RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - OAB:19724/O, 

TIAGO PACHECO DOS SANTOS - OAB:17601/O

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte requerida, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte autora, via DJE, para oferecer contrarrazões no prazo 

de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116598 Nr: 7563-54.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPAÇO FINGER MÓVEIS PLANEJADOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUAÇU COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE SOUZA COSTA 

NICARETTA - OAB:16945-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa do advogado, via DJE, para se manifestar acerca da 

petição/ofício/mandado/A.R./carta precatória retro juntada, promovendo o 

andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Advirto que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão. Destaco que, caso a providência requerida exija diligência de 

Oficial de Justiça, e a parte não seja beneficiária de justiça gratuita, 

deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146878 Nr: 2433-15.2016.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDERSON MARCOS TESSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO MENDES TAQUES - 

OAB:15.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26.417-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte exequente 

para se manifestar acerca do pagamento retro, no prazo de 15 dias. 

Anoto que a inércia poderá ser entendida como concordância tácita 

acerca do adimplemento da obrigação e, consequente, extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87571 Nr: 7083-81.2011.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI LINO SAIBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRIGAFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELI LINO SAIBO - OAB:3326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO MONARIN - 
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OAB:7874-B

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 139602 Nr: 10455-96.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇO PRONTO SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LOPES SOBRINHO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1617 Nr: 902-21.1998.811.0040

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA BAGGIO LTDA, JOSÉ BAGGIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVIRIO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013/MT, VALTER LEITE PEREIRA - OAB:4.075

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115795 Nr: 6937-35.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A, MAURO PAULO GALERA 

MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO DEMEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER LEMES ALMECER - 

OAB:11378/MT, GERSON DA SILVA OLIVEIRA - OAB:8.350/MT, Ildo de 

Assis Macedo - OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS 

NETO - OAB:9270, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115094 Nr: 6428-07.2014.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÉLIA VIAPIANA PREIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LANZ - 

OAB:12971-E

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, na pessoa de 

seus respectivos advogados, via DJE, para, em 05 (cinco) dias, 

manifestarem acerca da proposta de honorários do Perito, sob pena de 

ser presumida a concordância, bem como, para, em concordando, 

promover o recolhimento dos honorários do expert, mediante sistema 

SISCONDJ do e. TJMT, sob pena de preclusão da prova técnica em testilha 

(art. 223 NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52616 Nr: 2648-35.2009.811.0040

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

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

 PARTE AUTORA: GEGL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196, RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - 

OAB:18356/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO LUIZ SANT´ANA DE 

OLIVEIRA - OAB:Defens.Publico

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 6004 Nr: 1495-16.1999.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA, HAMILTON 

VIRGILIO MEDEIROS, OLIVAR VALENTIN BALESTRIN, LEONARDO 

ALMODIN PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLACI DE LOURDES FAVERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, LEONARDO ALMODIN PEREIRA - OAB:16580, PAULO 

SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/ 4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELLI - 

OAB:4.617

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 
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(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 145871 Nr: 1895-34.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN RITA DE SOUZA DIAS, DRIELKSON 

SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117329 Nr: 8183-66.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON VIEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa do advogado, via DJE, para se manifestar acerca da 

petição/ofício/mandado/A.R./carta precatória retro juntada, promovendo o 

andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Advirto que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão. Destaco que, caso a providência requerida exija diligência de 

Oficial de Justiça, e a parte não seja beneficiária de justiça gratuita, 

deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131070 Nr: 5905-58.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI ISABEL TIECHER

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

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLONILSE IZABEL BONATTO - 

OAB:15380/MT, RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - 

OAB:21445/MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127699 Nr: 4027-98.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO MAIS VEÍCULOS MULTIMARCAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JOSE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106765 Nr: 9794-88.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA-ME, 

ELIZEU LEONARDO DOS SANTOS JUNIOR, ELIZEU LEONARDO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28184 Nr: 2683-34.2005.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMALIA MARLI SEGSTTATER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVELINO FRANCISCO DE OLIVEIRA (espolio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6.014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92479 Nr: 4054-86.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: EVANDRO LUCAS ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARA APARECIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo legal sem que houvesse o pagamento do 

débito, diante disso, impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para apresentar o 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido da multa 

legal, bem como honorários advocatícios, nos termos da decisão retro, no 

prazo de 15 dias, sob pena de arquivamento e/ou extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135843 Nr: 8382-54.2015.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPDEDMG, DVN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO SAQUETTI - 

OAB:DEFENSOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para ciência de que foi incluída 

restrição no prontuário do veículo da parte Requerida, por meio do sistema 

RENAJUD, devendo indicar a localização do bem buscado na espécie ou 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Destaco que, 

caso a parte não seja beneficiária de justiça gratuita, deverá efetuar o 

pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91790 Nr: 3676-33.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIENE BATISTA MEIRE SCHUMANN-ME, 

ELIENE BATISTA MEIRE SCHUMANN, GILMAR JOSE SCHUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa do advogado, via DJE, para se manifestar acerca da 

petição/ofício/mandado/A.R./carta precatória retro juntada, promovendo o 

andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Advirto que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão. Destaco que, caso a providência requerida exija diligência de 

Oficial de Justiça, e a parte não seja beneficiária de justiça gratuita, 

deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116691 Nr: 7629-34.2014.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBDS, RSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI RAISER - OAB:16481-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11850 Nr: 1011-30.2001.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO ANTÔNIO DE PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLINIO SCATOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS VINICIUS MENDES DE 

MORAES - OAB:3540-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Nos termos do art. 845, §1º, do CPC, impulsiono os presentes autos com 

o fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para 

efetuar o recolhimento da guia da certidão de Registro de Penhora, no site 

do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br (certidão de processo em 

tramitação), para que a mesma possa ser feita por termo nos autos. 

Consigno que após ser feita a penhora por termo nos autos, nos termos 

do art. 844, do CPC, cabe a parte exequente providenciar a averbação da 

penhora no registro competente. Intimo, ainda, para para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119196 Nr: 9469-79.2014.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INCOMAR BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. L. VIEIRA & VIEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13.881-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para se manifestar acerca da carta 

precatória retro juntada, promovendo o andamento do feito, no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112234 Nr: 4164-17.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA GUISOLFI LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 dias, providencie o 

recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para posterior 

encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital ou, para, querendo, 

retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141241 Nr: 11226-74.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABCN COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO HOFFMANN, ADRIANA HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENE CORASSA - OAB:4972-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIVANI BREMBATTI - 

OAB:10691, SOLEICA F. DE GÓES F. DE LIMA - OAB:4049-MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para 

tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar 

o menu Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir 

a página do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o 

usuário deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos 

termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106752 Nr: 9781-89.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINE VIDEO LOCADORA E LAN HOUSE 

LTDA-ME, RENATO MENEZES PERIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138975 Nr: 10121-62.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BALLAGRO AGRO TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

ALICE MARIA BINSFELD, JOSÉ FLÁVIO, D AQUINO JOSE BORGES DE 

FREITAS, MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS, DILCK CHRISTINA 

BINDE MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK - 

OAB:12979/MT, IVANI MARIANI VOZNIAK - OAB:18.391, LENE ENGLER 

DA SILVA - OAB:20.093/O, RODRIGO LUIZ GOBBI - OAB:19.229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa do advogado, via DJE, para se manifestar acerca da 

petição/ofício/mandado/A.R./carta precatória retro juntada, promovendo o 

andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Advirto que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão. Destaco que, caso a providência requerida exija diligência de 

Oficial de Justiça, e a parte não seja beneficiária de justiça gratuita, 

deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 57748 Nr: 1447-71.2010.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA - 

UNIC/CUIABÁ, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO, DENISE FERREIRA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR LUIZ BRUSTOLIN ou EDMAR LUIZ 

BRUSTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que arquivei em pasta própria, física, o resultado das 

informações decorrentes do INFOJUD, o qual ficará à disposição do 

exequente, pelo prazo de 06 (seis) meses. Diante disso, impulsiono os 

presentes autos com o fim de intimar a parte autora, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar-se sobre a resposta do INFOJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115566 Nr: 6774-55.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA COMERCIO DE INSUMOS E REPRESENTAÇÕES 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAITON PLÁ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa do advogado, via DJE, para se manifestar acerca da carta 

precatória retro juntada, promovendo o andamento do feito, no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção/arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103860 Nr: 6894-35.2013.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMÁQUINAS COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa do advogado, via DJE, para se manifestar acerca da 

petição/ofício/mandado/A.R./carta precatória retro juntada, promovendo o 

andamento do feito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Advirto que deverá ser indicada providência 

efetiva e apta ao prosseguimento regular da ação, não sendo suficiente 

para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de 

suspensão. Destaco que, caso a providência requerida exija diligência de 

Oficial de Justiça, e a parte não seja beneficiária de justiça gratuita, 

deverá efetuar o pagamento da diligência. Para tanto, deve-se acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87452 Nr: 6955-61.2011.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:21.442-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa 

de seu advogado, via DJE, para, querendo, no prazo legal, apresentar 

impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118361 Nr: 8935-38.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - CASSILANDIA/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30044 Nr: 4478-75.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGINO BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLOCAR CHAPEAÇÃO E MECANICA DE 

AUTOMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA ZIBETTI - 

OAB:9063-A

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101718 Nr: 4609-69.2013.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDINO RIBEIRO - OAB:7979, 

MARCOS FAVARETTO RIBEIRO - OAB:34.714/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB-MT 9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte requerida, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte autora, via DJE, para oferecer contrarrazões no prazo 

de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29212 Nr: 3662-93.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A, MANOEL ARCHANJO 

DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA MOZER PESKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIOSMAR NEIS - OAB:232751, 

DANIEL NUNES ROMERO - OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HEMING - OAB:2869

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88038 Nr: 7573-06.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TONETUR - TURISMO E TRANSPORTES 

LTDA-ME., DORIVAL BENEDITO THEODORO, NOBRE SEGURADORA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT, gyordano reiners brito almeida - 

OAB:23574/O, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B, MARIA EMILIA 

GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23.748, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA 

- OAB:6.934-B

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte requerida, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte autora, via DJE, para oferecer contrarrazões no prazo 

de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4729 Nr: 266-21.1999.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NÉVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERINEU BRESCANSIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para que, no prazo de quinze dias, 

informe o endereço dos representantes legais da empresa para 

cumprimento da decisão de fls.162.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2167 Nr: 64-54.1993.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGNÁCIO SCHEVINSKI NETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIANO PREIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, SAMUEL PETRI 

SOLETTI - OAB:12327/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60975 Nr: 4268-48.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RAMOS SAENGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLLI FACHINI - 

OAB:5.425-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR HUGO DRI - OAB:RS / 

33.365

 Intimo a parte autora para que, no prazo de 05 dias, providencie o 

recolhimento das custas (preparo) da carta precatória para posterior 

encaminhamento ao juízo deprecado via malote digital ou, para, querendo, 

retirar a carta precatória a fim de distribuir na Comarca deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104130 Nr: 7188-87.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR PIACINI, ANTONIO PIMENTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca 

da exceção de pré executividade retro juntada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219493 Nr: 9670-95.2019.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ FRANCK SCHLINDWEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Certifico e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de republicar a DECISÃO 

de fls. 64/65, haja vista que o(a) procurador(a) da parte requerida não 

havia sido cadastrado no momento do envio para publicação. “Diante do 

exposto, com amparo no art. 678 c/c art. 300, ambos do CPC, DEFIRO a 

tutela de urgência pleiteada e determino seja liberada a constrição recaída 

sobre o bem descrito na exordial (fls. 35/36), mantendo-se o bem na 

posse do embargante, até o julgamento final destes embargos. CITE-SE a 

parte embargada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contestação (art. 679 do NCPC), CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Sorriso - MT, 10 de outubro de 2019. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28547 Nr: 3010-76.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE ADOLFO FERRONATO, DIVA 

FRANCISCA FERRONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: jose arnaldo janssen nogueira 

- OAB:19.081-a, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ BIONDO DE SOUZA - 

OAB:11.973/MT, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca 

da petição retro juntada, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28317 Nr: 2782-04.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEICULO PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PEDRO DAL BEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884, HENRIQUE KZYANOSKI - OAB:20663/O, LUIZ GONÇALO DA 

SILVA - OAB:4265, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAIR JOSÉ CAMERA - 

OAB:4.769-B, FABIANO GAVIOLLI FACHINI - OAB:5.425-B, MATEUS 

MENEGON - OAB:11 229-B-MT

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17046 Nr: 1191-75.2003.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

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

SHCAIRA - OAB:20495/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96023 Nr: 7950-40.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com o fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para dar prosseguimento ao feito, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção/arquivamento. Destaco que, caso a providência requerida exija 

diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o pagamento da diligência. 

Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80178 Nr: 5522-56.2010.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDO QUÍMICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO TIMÓTEO DE LIMA - 

OAB:154.977/SP, ROBERTA LEITE FERNANDES DE MELLO - 

OAB:7925-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA PIRES MARCOLINO - 

OAB:SP-88623, JOÃO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA - 

OAB:325.076, JOSÉ MARCELO BRAGA NASCIMENTO - OAB:29.120, 

KATIA MARTINS DA SILVA ALVES - OAB:246308/RS, RITA DE CASSIA 

MESQUITA TALIBA - OAB:102186, ROBERTO GREJO - OAB:52207/SP

 Impulsiono os presentes autos para certificar que foi interposto recurso 

de apelação pela parte autora, razão pela qual passo a providenciar a 

intimação da parte requerida, via DJE, para, querendo oferecer 

contrarrazões no prazo de quinze dias (art. 1010 § 1º).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47909 Nr: 4834-65.2008.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO QUÍMICA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFÉRTIL CENTRO OESTE PRODUTOS PARA 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALBERTO SILVA 

AMARAL - OAB:281156, KATIA MARTINS DA SILVA ALVES - 

OAB:246308/RS, RITA DE CASSIA MESQUITA TALIBA - OAB:102186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JOSÉ DA SILVA 

BRANDI - OAB:SP-91557

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida, na 

pessoa de seu advogado, via DJE, para, querendo, manifestar-se acerca 

da petição retro juntada, no prazo de quinze dias.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005600-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NISIANE TERESINHA SERGEL CORDEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005600-86.2017.8.11.0040. REQUERENTE: 

NISIANE TERESINHA SERGEL CORDEIRO DE OLIVEIRA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, 

Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado nos autos, Dr. 

Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não cumpriu o encargo para o 

qual foi nomeado, pois, apesar de reiteradamente intimado pela Gestora 

desta 4ª Vara Cível, injustificadamente deixou de entregar o laudo médico 

da perícia realizada na longínqua data de 28/02/2019, revelando total 

despreparo profissional e desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, 

determino sua substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, 

verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo 

legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica 

o senhor perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a 

título de pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, 

deverá restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo 

dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído 

restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho 

não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 08h40min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 17 de dezembro de 

2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito 

protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes 

serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006412-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006412-31.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ARIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial 

anteriormente nomeado nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 

7910, não cumpriu o encargo para o qual foi nomeado, pois, apesar de 

reiteradamente intimado pela Gestora desta 4ª Vara Cível, 

injustificadamente deixou de entregar o laudo médico da perícia realizada 

na longínqua data de 28/02/2019, revelando total despreparo profissional e 

desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, determino sua 

substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, verbis: “Art. 

468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo legítimo, 

deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica o senhor 

perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a título de 

pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, deverá 

restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo dispositivo 

processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído restituirá, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não 

realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 08h50min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 
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respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 17 de dezembro de 

2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito 

protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes 

serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001704-35.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DEVANIR PAVAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 4ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de 

Justiça: ZONA 02 Diligência: ID. JG EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA 

PROCESSO n. 1001704-35.2017.8.11.0040 Valor da causa: R$ 11.244,00 

ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO POLO ATIVO: Nome: DEVANIR 

PAVAO Endereço: RUA PEDRO ALVARES CABRAL, 93, CAROLINA, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 POLO PASSIVO: Nome: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: desconhecido FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTOR(A): DEVANIR PAVAO, em 

razão da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

comparecer no dia 15/04/2020 às 09h50min, no Fórum de Sorriso, Rua 

Canoas 641, Bairro Centro. PERITO NOMEADO: Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT. ADVERTÊNCIAS À PARTE: Na perícia 

designada, a parte deverá apresentar ao Perito todos os documentos 

pessoais, exames, imagens e laudos que possuir. ADVERTÊNCIAS AO 

OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. SORRISO, 22 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

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

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000738-38.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IONE COSTA JACINTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000738-38.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

IONE COSTA JACINTO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado 

nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não cumpriu o 

encargo para o qual foi nomeado, pois, apesar de reiteradamente intimado 

pela Gestora desta 4ª Vara Cível, injustificadamente deixou de entregar o 

laudo médico da perícia realizada na longínqua data de 28/02/2019, 

revelando total despreparo profissional e desrespeito ao Poder Judiciário e 

à parte autora, determino sua substituição com fundamento no art. 468, 

inciso II, do CPC, verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: 

(...) II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe 

foi assinado”. Fica o senhor perito advertido que, caso tenha recebido 

qualquer quantia a título de pagamento integral ou adiantamento de 

honorários periciais, deverá restituir os valores de forma voluntária no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 

3°, do mesmo dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito 

substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos 

pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como 

perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a 

restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o 

adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, 

na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na 

decisão que determinar a devolução do numerário”. Destarte, 

considerando ser imprescindível a realização de prova técnica para o 

deslinde da controvérsia, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

Designo o dia 15 de abril de 2020, às 11h20min para realização da perícia, 

que será realizada no fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para 

se apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que 

deverá portar todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, 

certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 17 de dezembro de 2019. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008778-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE ALVES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1008778-72.2019.8.11.0040 Vistos ETC, 

Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por Clarice Alves Gomes, em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Antes de apreciar os 

pedidos iniciais da requerente, observo irregularidade sanável na peça 

inicial que impõe a respectiva emenda, sob pena de indeferimento, nos 

termos do art. 321, do CPC. Verifico que a requerente não acostou à inicial 

um comprovante de endereço devidamente atualizado em seu nome, 

documento indispensável à propositura da presente ação. Assim, 

INTIME-SE a parte autora para que emende a inicial no prazo de 15 

(quinze) dias, e apresente um comprovante de endereço atualizado, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Nada postulado, certifique-se. 

Após, conclusos. Cumpra-se. Sorriso/MT, 27 de janeiro de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000752-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIO KOZLOWSKI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000752-22.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

EUGENIO KOZLOWSKI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado 

nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não cumpriu o 

encargo para o qual foi nomeado, pois, apesar de reiteradamente intimado 

pela Gestora desta 4ª Vara Cível, injustificadamente deixou de entregar o 

laudo médico da perícia realizada na longínqua data de 28/02/2019, 

revelando total despreparo profissional e desrespeito ao Poder Judiciário e 

à parte autora, determino sua substituição com fundamento no art. 468, 

inciso II, do CPC, verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: 

(...) II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe 

foi assinado”. Fica o senhor perito advertido que, caso tenha recebido 

qualquer quantia a título de pagamento integral ou adiantamento de 

honorários periciais, deverá restituir os valores de forma voluntária no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 

3°, do mesmo dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito 

substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos 

pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como 

perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a 

restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o 

adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, 

na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na 

decisão que determinar a devolução do numerário”. Destarte, 

considerando ser imprescindível a realização de prova técnica para o 

deslinde da controvérsia, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

Designo o dia 15 de abril de 2020, às 10h40min para realização da perícia, 

que será realizada no fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para 

se apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que 

deverá portar todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, 

certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 17 de dezembro de 2019. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005080-92.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU SCHLICK (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1005080-92.2018.8.11.0040 Requerente: 

Irineu Schlick Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, 

Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado nos autos, Dr. 

Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não cumpriu o encargo para o 

qual foi nomeado, pois, apesar de reiteradamente intimado pela Gestora 

desta 4ª Vara Cível, injustificadamente deixou de entregar o laudo médico 

da perícia realizada na longínqua data de 21/03/2019, revelando total 

despreparo profissional e desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, 

determino sua substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, 

verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo 

legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica 

o senhor perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a 

título de pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, 

deverá restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo 

dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído 

restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho 

não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 12h10min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 17 de dezembro de 

2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito 

protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes 

serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 
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parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006460-53.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TANEA MARIA MALDONADO VANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1006460-53.2018.8.11.0040 Requerente: 

Tanea Maria Maldonado Vani Requerido: Instituto Nacional do Seguro 

Social VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente 

nomeado nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não 

cumpriu o encargo para o qual foi nomeado, pois, apesar de 

reiteradamente intimado pela Gestora desta 4ª Vara Cível, 

injustificadamente deixou de entregar o laudo médico da perícia realizada 

na longínqua data de 21/03/2019, revelando total despreparo profissional e 

desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, determino sua 

substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, verbis: “Art. 

468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo legítimo, 

deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica o senhor 

perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a título de 

pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, deverá 

restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo dispositivo 

processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído restituirá, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não 

realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 12h30min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 18 de dezembro de 

2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito 

protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes 

serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005635-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1005635-12.2018.8.11.0040 Requerente: 

Antonia Oliveira Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social 

VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado 

nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não cumpriu o 

encargo para o qual foi nomeado, pois, apesar de reiteradamente intimado 

pela Gestora desta 4ª Vara Cível, injustificadamente deixou de entregar o 

laudo médico da perícia realizada na longínqua data de 21/03/2019, 

revelando total despreparo profissional e desrespeito ao Poder Judiciário e 

à parte autora, determino sua substituição com fundamento no art. 468, 

inciso II, do CPC, verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: 

(...) II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe 

foi assinado”. Fica o senhor perito advertido que, caso tenha recebido 

qualquer quantia a título de pagamento integral ou adiantamento de 

honorários periciais, deverá restituir os valores de forma voluntária no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 

3°, do mesmo dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito 

substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos 

pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como 

perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a 

restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o 

adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, 

na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na 

decisão que determinar a devolução do numerário”. Destarte, 

considerando ser imprescindível a realização de prova técnica para o 

deslinde da controvérsia, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

Designo o dia 15 de abril de 2020, às 13h00min para realização da perícia, 

que será realizada no fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para 

se apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que 

deverá portar todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, 

certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 18 de dezembro de 2019. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005129-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GREGORIO SALVALAGGIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1005129-36.2018.8.11.0040 Requerente: 

Gregorio Salvalaggio Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social 

VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado 

nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não cumpriu o 

encargo para o qual foi nomeado, pois, apesar de reiteradamente intimado 

pela Gestora desta 4ª Vara Cível, injustificadamente deixou de entregar o 

laudo médico da perícia realizada na longínqua data de 21/03/2019, 

revelando total despreparo profissional e desrespeito ao Poder Judiciário e 
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à parte autora, determino sua substituição com fundamento no art. 468, 

inciso II, do CPC, verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: 

(...) II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe 

foi assinado”. Fica o senhor perito advertido que, caso tenha recebido 

qualquer quantia a título de pagamento integral ou adiantamento de 

honorários periciais, deverá restituir os valores de forma voluntária no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 

3°, do mesmo dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito 

substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos 

pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como 

perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a 

restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o 

adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, 

na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na 

decisão que determinar a devolução do numerário”. Destarte, 

considerando ser imprescindível a realização de prova técnica para o 

deslinde da controvérsia, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

Designo o dia 15 de abril de 2020, às 13h20min para realização da perícia, 

que será realizada no fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para 

se apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que 

deverá portar todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, 

certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 18 de dezembro de 2019. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008871-35.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WALDENEI ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008871-35.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

WALDENEI ALVES DOS SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, WALDENEI ALVES DOS SANTOS ajuíza a presente 

“Ação Previdenciária c/c Pedido de Tutela Antecipada” em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados 

nos autos, almejando liminarmente o restabelecimento do benefício 

auxílio-doença. Alega que é filiado da Previdência Social e acometido por 

sequelas de acidente de trabalho ocorrido em 12/11/2018. Aduz que em 

razão do seu quadro de saúde se encontra incapacitado para as 

atividades laborativas, razão pela qual recebeu auxílio-doença até 

21/08/2019, contudo, o último pedido de manutenção do benefício foi 

negado pela autarquia ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade 

laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais 

O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe 

que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 
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DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perita a Dra. 

Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o 

encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 

do CPC). iii) Designo o dia 15 de abril de 2020, às 15h10min para a 

realização da perícia, que será realizada nas dependências do fórum 

desta Comarca. iv) A parte requerente deverá se apresentar para a 

perícia na data designada portando todos os seus exames. v) Fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados. vii) Nas hipóteses de 

pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, deverá o senhor 

perito fazer constar no laudo os dados gerais do processo (número do 

processo e vara); dados completos do periciando (nome completo, estado 

civil, sexo, CPF, data de nascimento, escolaridade e formação 

técnico-profissional); dados gerais da perícia (data do exame, nome 

completo do perito com CRM, nomes dos assistentes técnicos); histórico 

laboral do periciado (profissão declarada, tempo de profissão, atividade 

declarada como exercida, tempo de atividade, experiência laboral anterior 

e data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido), bem 

como, responder aos quesitos apresentados pelas partes e deste juízo, 

desde já elencados: viii) Exame Clínico e Considerações Médico-Periciais 

sobre a Patologia: a) Queixa que o (a) periciado (a) apresenta no ato da 

perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 

perícia (com CID). c) Causa provável da (s) doença/moléstia (s) 

incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem do trabalho 

exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente nocivo 

causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitada para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta ao 

quesito anterior, a incapacidade do periciado (a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável de início da 

(s) doença/lesão/moléstia (s) que acomete (m) o (a) periciado (a). i) Da 

provável da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade remonta 

à data de indício da (s) doença/moléstia (s) ou decorre de progressão ou 

agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível afirmar se havia 

incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício 

administrativo e a data da realização da perícia judicial? l) Caso se conclua 

pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar se o (a) 

periciado (a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou 

para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo positiva a existência de 

incapacidade total e permanente, o (a) periciado (a) necessita de 

assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A 

partir de quando? n) Qual e quais são os exames clínicos, laudos ou 

elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) O (a) 

periciado (a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração do 

tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o (a) periciado (a) se recupere 

e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. ix) Depois de cumpridas todas as determinações retro e 

estando encartadas aos autos, cite-se a autarquia requerida para 

responder à presente demanda, fazendo-se acompanhar o LAUDO 

PERICIAL JUDICIAL, possibilitando, desta forma, a apresentação de 

proposta de acordo ou resposta pela Procuradoria-Geral Federal. Com ou 

sem a contestação, certifique-se, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 19 

de dezembro de 2019. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005379-06.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTERIO SOARES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005379-06.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANTERIO SOARES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente 

nomeado nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não 

cumpriu o encargo para o qual foi nomeado, pois, apesar de 

reiteradamente intimado pela Gestora desta 4ª Vara Cível, 

injustificadamente deixou de entregar o laudo médico da perícia realizada 

na longínqua data de 28/02/2019, revelando total despreparo profissional e 

desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, determino sua 

substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, verbis: “Art. 

468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo legítimo, 

deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica o senhor 

perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a título de 

pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, deverá 

restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo dispositivo 

processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído restituirá, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não 

realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 09h00min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 17 de dezembro de 

2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito 

protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes 

serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000652-67.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELVI MIGUEL LAUXEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000652-67.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ELVI MIGUEL LAUXEN REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente 

nomeado nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não 

cumpriu o encargo para o qual foi nomeado, pois, apesar de 

reiteradamente intimado pela Gestora desta 4ª Vara Cível, 

injustificadamente deixou de entregar o laudo médico da perícia realizada 

na longínqua data de 28/02/2019, revelando total despreparo profissional e 

desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, determino sua 

substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, verbis: “Art. 

468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo legítimo, 

deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica o senhor 

perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a título de 

pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, deverá 

restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo dispositivo 

processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído restituirá, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não 

realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 10h00min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 17 de dezembro de 

2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito 

protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes 

serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004834-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELZIRA TRESSMANN FRANKLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA BRESSAN CELLA OAB - RO2471 (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1004834-96.2018.8.11.0040 Requerente: 

Elzira Tressmann Franklin Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social 

VISTOS ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado 

nos autos, Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não cumpriu o 

encargo para o qual foi nomeado, pois, apesar de reiteradamente intimado 

pela Gestora desta 4ª Vara Cível, injustificadamente deixou de entregar o 

laudo médico da perícia realizada na longínqua data de 21/03/2019, 

revelando total despreparo profissional e desrespeito ao Poder Judiciário e 

à parte autora, determino sua substituição com fundamento no art. 468, 

inciso II, do CPC, verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: 

(...) II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe 

foi assinado”. Fica o senhor perito advertido que, caso tenha recebido 

qualquer quantia a título de pagamento integral ou adiantamento de 

honorários periciais, deverá restituir os valores de forma voluntária no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 

3°, do mesmo dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito 

substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos 

pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como 

perito judicial pelo prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a 

restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o 

adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, 

na forma dos arts. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na 

decisão que determinar a devolução do numerário”. Destarte, 

considerando ser imprescindível a realização de prova técnica para o 

deslinde da controvérsia, nomeio como perita a Dra. Soraya Kaffashi 

Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC). 

Designo o dia 15 de abril de 2020, às 13h10min para realização da perícia, 

que será realizada no fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para 

se apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que 

deverá portar todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta 

reais), o que faço com fulcro no parágrafo único do artigo 28 da 

Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite máximo da tabela V do 

anexo da referida Resolução, aumentada de 01 (uma) vez. Justifico a 

majoração dos honorários, em razão da grande dificuldade em se 

encontrar médico perito na região, onde há anos há um ciclo de 

recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, levando-se em 

consideração a distância do local para realização dos trabalhos. Com a 

juntada do laudo pericial, vistas às partes para, querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo ainda seus 

assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus respectivos 

pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). Feito isso, 

certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 18 de dezembro de 2019. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito protocolará o 

laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes 

da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes serão intimadas 

para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma 

das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007268-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALVES LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1007268-58.2018.8.11.0040 Requerente: 

Jose Alves Lima Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS 

ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado nos autos, 

Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não cumpriu o encargo para 

o qual foi nomeado, pois, apesar de reiteradamente intimado pela Gestora 

desta 4ª Vara Cível, injustificadamente deixou de entregar o laudo médico 

da perícia realizada na longínqua data de 12/09/2019, revelando total 

despreparo profissional e desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, 

determino sua substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, 

verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo 

legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica 

o senhor perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a 

título de pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, 

deverá restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo 

dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído 

restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho 
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não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 14h20min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 18 de dezembro de 

2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito 

protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes 

serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006585-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NORBERTO CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1006585-21.2018.8.11.0040 Requerente: 

Norberto Correa Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS 

ETC, Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado nos autos, 

Dr. Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não cumpriu o encargo para 

o qual foi nomeado, pois, apesar de reiteradamente intimado pela Gestora 

desta 4ª Vara Cível, injustificadamente deixou de entregar o laudo médico 

da perícia realizada na longínqua data de 21/03/2019, revelando total 

despreparo profissional e desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, 

determino sua substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, 

verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo 

legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica 

o senhor perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a 

título de pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, 

deverá restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo 

dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído 

restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho 

não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 09h40min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 

levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 17 de dezembro de 

2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito 

protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes 

serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006167-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDERICO POLITTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo 1006167-83.2018.8.11.0040 Requerente: 

Alderico Politta Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, 

Considerando que o perito judicial anteriormente nomeado nos autos, Dr. 

Carlos José Borba Valiente, CRM n. 7910, não cumpriu o encargo para o 

qual foi nomeado, pois, apesar de reiteradamente intimado pela Gestora 

desta 4ª Vara Cível, injustificadamente deixou de entregar o laudo médico 

da perícia realizada na longínqua data de 21/03/2019, revelando total 

despreparo profissional e desrespeito ao Poder Judiciário e à parte autora, 

determino sua substituição com fundamento no art. 468, inciso II, do CPC, 

verbis: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: (...) II - sem motivo 

legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”. Fica 

o senhor perito advertido que, caso tenha recebido qualquer quantia a 

título de pagamento integral ou adiantamento de honorários periciais, 

deverá restituir os valores de forma voluntária no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena das sanções impostas nos §§ 2º e 3°, do mesmo 

dispositivo processual, verbis: “Art. 468... § 2º. O perito substituído 

restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho 

não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo 

prazo de 5 (cinco) anos. § 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de 

que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários 

poderá promover execução contra o perito, na forma dos arts. 513 e 

seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a 

devolução do numerário”. Destarte, considerando ser imprescindível a 

realização de prova técnica para o deslinde da controvérsia, nomeio como 

perita a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, que deverá 

cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu grau 

(artigo 466 do CPC). Designo o dia 15 de abril de 2020, às 10h30min para 

realização da perícia, que será realizada no fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 450,00 

(quatrocentos e cinquenta reais), o que faço com fulcro no parágrafo 

único do artigo 28 da Resolução CJF-RES-2014/00305, atento ao limite 

máximo da tabela V do anexo da referida Resolução, aumentada de 01 

(uma) vez. Justifico a majoração dos honorários, em razão da grande 

dificuldade em se encontrar médico perito na região, onde há anos há um 

ciclo de recorrentes escusas por parte dos nomeados, bem como, 
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levando-se em consideração a distância do local para realização dos 

trabalhos. Com a juntada do laudo pericial, vistas às partes para, 

querendo, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestarem, podendo 

ainda seus assistentes técnicos em igual prazo apresentar seus 

respectivos pareceres, sob pena de preclusão (art. 477, §1° do CPC[1]). 

Feito isso, certifique-se o necessário. Após, conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 17 de dezembro de 

2019. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 477. O perito 

protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 

(vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento. §1º As partes 

serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do 

juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico 

de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo 

parecer.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56597 Nr: 6409-74.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEPEL - SORRISO MECÂNICA E PEÇAS 

LTDA, HENRIQUE ZORDAN, JOSÉ GERVÁSIO (GERVÁCIO) ZORDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI 

DALBEN - OAB:13272, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DALLA VECHIA 

BIGOLIN - OAB:14261-A, JÃO BIGOLIN - OAB:19.769/13.328-A

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 1.027,86 a que foi condenado nos termos da 

r. sentença de fls. 120, sendo que o valor de R$ 513,93 refere-se as 

custas e o valor de R$ 513,93 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31361 Nr: 544-75.2006.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY ROGERIO VICENTE, SIDNEY ROGERIO 

VICENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE HELENA PILLA JULIÃO 

- OAB:22.229-A, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8.196, 

ULINDINEI ARAÚJO BARBOSA - OAB:PRC.CH.SUBS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ FAUSTINO LACERDA 

DE ALBUQUERQUE - OAB:339.010, EMERSON ROZENDO PORTOLAN - 

OAB:7504/MS, GABRYELA FEIER DEFACCI - OAB:21449/E, HINGRITTY 

BORGES MINGOTTI - OAB:27315/O, LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8.196, MONIKY APIO CARON - OAB:24928/0, RENATA 

FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 170, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 143,69 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84577 Nr: 3835-10.2011.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE 

MT-CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZERLEY STUMPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE VICENTINI RODRIGUES - 

OAB:14.320-B/MT, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERENTE, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 558,60 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 84, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as custas 

e o valor de R$ 145,20 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, que guia 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000247-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE FALCHETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000247-60.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

IVONE FALCHETTI REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Ivone Falchetti ajuíza a presente “Ação Previdenciária” em 

face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados no 

autos, almejando liminarmente a concessão do benefício de aposentadoria 

por idade híbrida. Aduz ter nascido em 21/03/1954, bem como, iniciado 

suas atividades campesinas ainda na adolescência ajudava os pais na 

atividade agrícola até se casar, permanecendo, portanto, na atividade 

exclusiva até início de 1992. Verbera que requereu a concessão do 

benefício na via administrativa, no entanto, negado pela autarquia ré, ao 

fundamento da falta de carência legalmente exigida, uma vez que a 

autarquia deixou de reconhecer os períodos de atividade rural já 

reconhecido por sentença nos autos código 138321, deste juízo. Requer a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. 1. Da gratuidade da justiça O Código 

de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: 

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 
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pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. 2. Tutela de urgência Como visto, pretende a parte 

autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

aposentadoria híbrida, ao argumento de preencher os requisitos legais, 

portanto, imperiosa a concessão do benefício nesta fase de cognição 

sumária, e que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de 

forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter liminar está 

amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos 

seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar um dos 

efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a constituição de 

pagamento do benefício na espécie pretendida pela parte requerente, o 

caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da tutela de 

urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à 

concessão da medida de urgência à ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, bem como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito, não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a comprovação robusta de todo o período legal exigido 

para a concessão do benefício de aposentadoria híbrida. É sabido que, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. cite-se a 

autarquia requerida para responder a demanda, no prazo legal, que será 

contado em dobro, na forma do art. 183 do Código de Processo Civil. Com 

ou sem a contestação, certifique-se e, em seguida, intime-se a parte 

requerente para, querendo, no prazo legal, impugnar. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências, expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 22 

de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005030-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

EDEZIO DE OLIVEIRA SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005030-32.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: EDEZIO DE OLIVEIRA SANTANA Vistos ETC, O Município de 

Sorriso/MT ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Edezio de Oliveira 

Santana, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte exequente 

noticiou ID:23135225 o parcelamento do débito, bem como requereu a 

suspensão do feito pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Ante o 

exposto, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo noticiado ao ID: 23135225, celebrado entre às partes. Em 

consequência, com fundamento nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional, determino a SUSPENSÃO do feito até a 

liquidação integral da dívida (10/08/2021). Após o decurso do prazo, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o cumprimento do pactuado, sob pena de extinção. Certifique-se e 

venham-me conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso – MT, 27 de janeiro de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007294-22.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVELIN BAMPI MIGUEZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007294-22.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: EVELIN BAMPI MIGUEZ VISTOS 

ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem 

para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do 

arresto, independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma 

postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no 

caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso–MT, 22 de janeiro de 
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2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007296-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SCHLOSSER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007296-89.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: EDSON SCHLOSSER VISTOS 

ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem 

para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do 

arresto, independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos 

bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma 

postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no 

caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o 

débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de 

bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o 

valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não 

forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens 

móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o 

seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser 

intimado, pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 

do STJ: “Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não 

houver lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação 

de edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso–MT, 22 de janeiro de 

2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000048-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRIUVA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

MARIA CRISTINA FERREIRA (EXECUTADO)

JOSE VALDIR DE OLIVEIRA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000048-38.2020.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: CRIUVA TRANSPORTES LTDA 

- ME, JOSE VALDIR DE OLIVEIRA MORAES, MARIA CRISTINA FERREIRA 

VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial 

importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da 

penhora ou do arresto, independentemente do pagamento das custas; e) 

avaliação dos bens penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora 

na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os acréscimos legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. A parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, 

em caso de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela 

metade, advertindo-se a parte executada da possibilidade de majoração 

no caso de rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não 

pago o débito nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a 

penhora de bens do devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 

13). Se não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a 

alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público”, 

sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, 

observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso–MT, 22 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005042-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURI ANTONIO STUANI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005042-46.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL HENRIQUE DE MELO 

EXECUTADO: LAURI ANTONIO STUANI Vistos ETC, O Município de 

Sorriso/MT ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Lauri Antonio 

Stuani, ambos devidamente qualificados nos autos. A parte exequente 

noticiou ID:24740315 o parcelamento do débito, bem como requereu a 

suspensão do feito pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses. Ante o 

exposto, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo noticiado ao ID: 24740315, celebrado entre às partes. Em 

consequência, com fundamento nos termos do artigo 151, inciso VI, do 

Código Tributário Nacional, determino a SUSPENSÃO do feito até a 

liquidação integral da dívida (03/09/2021). Após o decurso do prazo, 

intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o cumprimento do pactuado, sob pena de extinção. Certifique-se e 

venham-me conclusos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Sorriso–MT, 22 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007287-30.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI CORREA (EXECUTADO)

SINOMAR DE SOUZA MAIA (EXECUTADO)

SOUZA MAIA & CORREA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007287-30.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: SOUZA MAIA & CORREA 

LTDA - ME, SINOMAR DE SOUZA MAIA, SIDNEI CORREA VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 
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rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso–MT, 22 de janeiro de 

2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007288-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BONITA DECORACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ALESSANDRA ANDREZZA SCHNEIDER DALLA CORTE (EXECUTADO)

IVETE MARLENE SCHNEIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007288-15.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: MARIA BONITA DECORACOES 

LTDA - ME, IVETE MARLENE SCHNEIDER, ALESSANDRA ANDREZZA 

SCHNEIDER DALLA CORTE VISTOS ETC, A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (Lei 6.830/80, art.3º). O 

presente despacho inicial importa ordem para: a) citação; b) penhora; c) 

arresto; d) registro da penhora ou do arresto, independentemente do 

pagamento das custas; e) avaliação dos bens penhorados ou arrestados. 

Cite-se a parte devedora na forma postulada, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. A parte executada poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. Arbitro os honorários advocatícios em 10% do valor devido, 

ficando consignado que, em caso de pronto pagamento, a verba honorária 

será reduzida pela metade, advertindo-se a parte executada da 

possiblidade de majoração no caso de rejeição de eventuais embargos 

(art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito nem garantida à execução, o 

oficial de justiça fará a penhora de bens do devedor e, procedendo-se 

desde logo à avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de 

penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem oferecidos embargos, ou se 

forem rejeitados, “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita 

em leilão público”, sejam bens móveis ou imóveis, tudo conforme art. 23 da 

LEF, observando-se, ainda, o seguinte: Súmula 121 do STJ: “Na execução 

fiscal o devedor deverá ser intimado, pessoalmente, do dia e hora da 

realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: “Na execução fiscal haverá 

segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação”. O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume, 

na sede do Juízo, e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não poderá ser superior a 30 dias, nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). 

Às providências. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso–MT, 22 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007289-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN DAMIANI (EXECUTADO)

DEBORA MONTANA DAMIANI (EXECUTADO)

DAMIANI E MONTANA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1007289-97.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: DAMIANI E MONTANA LTDA - 

ME, DEBORA MONTANA DAMIANI, WILLIAN DAMIANI VISTOS ETC, A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(Lei 6.830/80, art.3º). O presente despacho inicial importa ordem para: a) 

citação; b) penhora; c) arresto; d) registro da penhora ou do arresto, 

independentemente do pagamento das custas; e) avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados. Cite-se a parte devedora na forma postulada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. A 

parte executada poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% do valor devido, ficando consignado que, em caso 

de pronto pagamento, a verba honorária será reduzida pela metade, 

advertindo-se a parte executada da possiblidade de majoração no caso de 

rejeição de eventuais embargos (art. 827, §§ do CPC). Não pago o débito 

nem garantida à execução, o oficial de justiça fará a penhora de bens do 

devedor e, procedendo-se desde logo à avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora (Lei 6.830/80, art. 13). Se não forem 

oferecidos embargos, ou se forem rejeitados, “a alienação de quaisquer 

bens penhorados será feita em leilão público”, sejam bens móveis ou 

imóveis, tudo conforme art. 23 da LEF, observando-se, ainda, o seguinte: 

Súmula 121 do STJ: “Na execução fiscal o devedor deverá ser intimado, 

pessoalmente, do dia e hora da realização do leilão”; Súmula 128 do STJ: 

“Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver 

lanço superior à avaliação”. O leilão será precedido de publicação de 

edital, afixado no local de costume, na sede do Juízo, e publicado em 

resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as 

datas de publicação do edital e do leilão não poderá ser superior a 30 dias, 

nem inferior a 10 dias (art. 22, § 1º). Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso–MT, 22 de janeiro de 

2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição Legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002134-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELINALDO XAVIER SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARTENS OAB - MT5782/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

PJe nº 1002134-50.2018.8.11.0040 Requerente: Elinaldo Xavier Silva 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, Elinaldo 

Xavier Silva ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação da autarquia ré 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez e/ou 

restabelecimento de auxílio-doença. Alegou ser segurado da Previdência 

Social e de estar incapacitado para o trabalho, bem como, ter recebido o 

benefício de auxílio-doença entre 29/09/2017 e 14/12/2017 (NB 

620.212.521-0) em decorrência de acidente de trabalho. Aduziu que em 

15/01/2018 requereu a concessão do benefício de auxílio-doença, 

entretanto, negado pelo requerido, ao argumento da ausência de 

incapacidade para o trabalho. Instruiu a inicial com documentos, bem 

como, formulou quesitos para perícia médica. Em contestação (id. 

14042452) o requerido arguiu preliminar de prescrição quinquenal como 

prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos 

ante a não comprovada incapacidade do autor para o trabalho, assim 

como a necessidade da realização de perícia médica, oportunidade em 

que apresentou seus quesitos. Juntou documentos. Réplica id. 14272883 

Decisão de id. 14317096 afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo 

requerido, bem como, acolheu o pedido de produção de prova pericial e, 

para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial juntado no id. 18079808. 

O autor manifestou concordar com o Laudo (id. 18808549). De outro lado, 

o requerido quedou-se silente (id. 20176222). É o necessário. Decido. 

Como relatado, postula a parte requerente aposentadoria por invalidez 

e/ou concessão do benefício auxílio-doença, com fundamento nas 
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disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios 

da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto no art. 

42 e 59 do referido estatuto legal, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. §1º. A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Assim, os requisitos para concessão da 

aposentadoria por invalidez ao segurado são: incapacidade laborativa 

decorrente de doença comprovada pericialmente, insuscetibilidade de 

reabilitação e a impossibilidade do exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência e cumprimento da carência, quando exigida. Vale lembrar que 

o período de carência exigido para a concessão de aposentadoria por 

invalidez ou auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do artigo 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; (...)” Denota-se dos documentos acostados 

aos autos que o autor contribuiu durante o período legalmente exigido, nos 

termos do citado artigo, tanto é que a própria autarquia demandada já lhe 

havia concedido o benefício de auxílio-doença entre 29/09/2017e 

14/12/2017 (NB 620.212.521-0), negado, contudo, a partir de 15/01/2018, 

diante da ausência de incapacidade do segurado. Quanto à incapacidade 

laborativa temporária da parte autora, a prova técnica é incontestável. No 

caso dos autos, a prova pericial não concluiu pela incapacidade total e 

definitiva do autor para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, mas apenas e tão somente que em razão das enfermidades 

narradas na inicial estaria TEMPORARIAMENTE incapacitado para exercer 

as atividades laborativas que anteriormente exercia (id. 18079808). No 

exame físico geral, apontou o perito judicial: “II - EXAME FÍSICO GERAL O 

periciando estava trajada corretamente, lúcido e orientado no tempo e 

espaço, colaborativo. Bom estado geral, corado, hidratado e eupnéico. 

Paciente deambula sem qualquer claudicação. À palpação de cristas 

ilíacas e espinhas póstero -superiores e anterossuperiores bilateral 

verifica -se a horizontalização adequada da bacia. Com dor referida à 

palpação de processos espinhosos lombares. Boa perfusão periférica de 

membros inferiores, panturrilhas livres, sem edemas. Mobilidade 

preservada da coluna lombar com amplitude ampla em extensão, flexão, 

inclinação lateral e rotação. Exame neurológico evidencia sensibilidade 

preservada e força muscular grau V (normal - movimento contra a força 

da gravidade e grande Se notam pontos de contratura muscular em região 

lombar. Com alterações à palpação do nervo ciático em seu trajeto, desde 

a região da nádega até a região poplítea.” Indicou a apresentação de 

exames complementares: “III – EXAMES COMPLEMENTARES 02/2016 – 

Ressonância Magnética de coluna lombossacra: abaulamento discreto 

difuso intervertebral L4/l5. Discretas alterações degenerativas de L5/S1 a 

esquerda.” Aos quesitos, respondeu o Sr. Perito: 2) Qual a atividade 

laborativa habitual do (a) autor (a)? A parte autora é empregada ou 

“autônoma”? Ajudante em serviços gerais, empregado. 3) Diga o Sr. perito 

se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em 

caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. 

Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício 

dessa atividade? Ajudante em serviços gerais , realizava esforços físicos 

de moderados a intensos. 4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta 

sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de exposição 

solar intensa, calosidade nãos mãos, etc. R: Não apresenta. 5) Diga o Sr. 

Perito qual o diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma 

patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem 

alguma incapacidade? R: Paciente tem quadro lombociatalgia, com 

irradiação para membros inferiores devido lesões degenerativas, sendo 

essas de caráter evolutivo, com chances de reversão, o que gerou a sua 

incapacidade. 6) Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga 

o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe 

alguma comprovação por exame completar? R: Diagnóstico foi 

estabelecido clinicamente . 7) Diga o Sr. Perito, no caso de resposta 

afirmativa ao quesito anterior indicando existência de exame (s) 

complementar (es) qual (is) foi (foram) o (s) resultado (s) do (s) mesmo 

(s)? R: 02/2016 – Ressonância Magnética de coluna lombossacra: 

abaulamento discreto difuso intervertebral L4/l5. Discretas alterações 

degenerativas de L5/S1 a esquerda. (...) 10) Caso a resposta ao quesito 

nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra -se em uso 

de medicação especifica para o diagnóstico declinado? R: Em uso de 

medicamentos específicos. 11) Diga o Sr. Perito, considerando a 

profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta 

incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente 

exercia. R: Incapacitada para o trabalho. 12) No caso de incapacidade, 

diga o Sr. Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade 

ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao 

exercício da profissão habitual do (a) autor (a), levando -o (a) à 

incapacidade total ou parcial? R: Incapacidade total para qualquer 

atividade, pois o requerente esta incapacitado de realizar qualquer 

atividade laboral que exija esforço físico mesmo que leve. 13) Caso a 

resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade 

laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à 

incapacidade permanente ou temporária? R: Incapacidade temporária para 

qualquer atividade, pois o requerente esta incapacitada de realizar 

qualquer atividade laboral que exija mesmo que somente esforços físicos 

leves. 14) No caso de incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade 

teve origem em alguma doença do trabalho, doença profissional ou 

acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou quaisquer atos de 

terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem como acidente 

sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de serviço a trabalho, 

em viagem a trabalho e no percurso da residência para o local de trabalho 

ou deste para aquela, ainda que em veículo de propriedade da parte 

autora. R: A incapacidade teve origem em lesões degenerativas, que são 

de caráter evolutivo e com chances de reversão. No tocante ao período 

necessário para a recuperação e retorno do requerente ao trabalho, o 

Senhor Perito na resposta ao quesito 16 assim asseverou. 16) No caso de 

incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data 

provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação laborativa? R: 

E necessário seis meses de reabilitação com ortopedista para tentar-se 

uma possível recuperação laborativa. Em conclusão detalhada, apontou o 

Sr. Perito: “IV - CONCLUSÃO Pode -se afirmar baseado no fator 

cronológico, fator social e fator clinico que o paciente avaliado 

encontra-se incapacitado de retornar as atividades laboratoriais que 

exercia e pela criteriosa avaliação realizada, considero-o incapacitado 

total e temporariamente para qualquer atividade laboral . Sugiro início da 

concessão do auxílio-doença para que durante seis meses, o requerente 

seja submetido a reabilitação. O requerente deverá ser submetido a 

avalição de um ortopedista, e deve realizar novos exames de imagens 

específicos para sua patologia. Sugiro que na nova perícia medica traga 

laudo de especialista descrevendo eventuais incapacidades.” (g.d.n) 

Desta feita, a perícia judicial concluiu que o autor à época do indeferimento 

do benefício de auxílio-doença pelo INSS (15/01/2018) fazia jus benefício, 

porquanto, incapacitado para o trabalho. Entretanto, a perícia médica 

judicial atestou que a incapacidade do requerente para atividade laborativa 

que lhe garanta a própria subsistência é TOTAL, todavia, TEMPORÁRIA, o 

que impõe nos termos do art. 59 e seguintes da Lei de Planos de 

Benefícios da Previdência Social, o deferimento parcial do pedido inicial 

para conceder-lhe a concessão do benefício auxílio-doença a partir do 

seu indeferimento administrativo (15/01/2018). Nesse diapasão: 

“PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA A ENSEJAR, 

APENAS, O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL A 

PARTIR DA INDEVIDA CESSAÇÃO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. 

INCIDÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO DO AUTOR E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO DO INSS 

E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. (...) 2. Conforme diploma legal que 

disciplina a matéria, o auxílio-doença será devido ao segurado que, tendo 
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cumprido a carência exigida, quando for o caso, estiver incapacitado para 

o seu trabalho habitual, sendo passível de recuperação e adaptação em 

outra atividade, mediante reabilitação profissional (artigos 15, 24/26, 59 e 

62 da Lei 8.213/91). 3. (...) 10. Apelação do autor conhecida e desprovida. 

Remessa necessária e apelação do INSS conhecidas e parcialmente 

providas. (TRF-2 - REEX: 200851040038576, Relator: Desembargador 

Federal ABEL GOMES, Data de Julgamento: 25/02/2014, PRIMEIRA TURMA 

ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 18/03/2014)”. Ainda de acordo com 

a perícia judicial, o benefício é devido ao segurado pelo prazo de mais 6 

(seis) meses contados da perícia, ocorrida em 26/10/2018, tempo este 

apontado pelo expert como suficiente para a recuperação do segurado. 

Assim, para efeito de pagamento do benefício pós-perícia judicial, o 

período resta ultrapassado. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para conceder o 

BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela qual CONDENO o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento do referido 

benefício previdenciário em favor de Elinaldo Xavier Silva, no valor do 

salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 8.213/91, a contar do seu 

indeferimento, ou seja, 15/01/2018, pelo prazo de 6 (seis) meses a contar 

da perícia judicial, ocorrida em 26/10/2018, ou enquanto permanecer a 

incapacidade laborativa do segurado, a qual deverá ser examinada 

mediante nova perícia médica administrativa. Por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas 

a contar do indeferimento do benefício (15/01/2018), serão devidos 

correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do vencimento 

de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil 

reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do Código de 

Processo Civil. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, §1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo em vista o nítido caráter 

alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS por intermédio da EADJ 

– Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, com todos os dados 

necessários do autor para que implante o benefício ora concedido no 

prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista 

que o valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 

1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao 

duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, §3º, inciso I do Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. 

Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 21 de janeiro 

de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito em Substituição 

Legal

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003017-60.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - 941.088.541-87 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

P S COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003017-60.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT PROCURADOR: DANIEL 

HENRIQUE DE MELO EXECUTADO: P S COMERCIO E REPRESENTACAO 

EIRELI - EPP VISTOS ETC, O Município de Sorriso ajuizou “Execução Fiscal” 

em desfavor de P S Comércio e Representação Eireli - EPP, ambos 

devidamente qualificados nos autos, nos termos da lei 6.830/1980. O 

exequente à ref. 26045656 pleiteou a extinção da execução ante o 

pagamento integral da dívida. É o necessário. Decido. Analisando os 

autos, verifico que houve o pagamento integral da dívida executada, 

conforme evola a manifestação do exequente à ref. 26045656. Com efeito, 

a extinção do feito executivo é medida que se impõe na espécie, nos 

termos ao art. 924 e 925, do CPC, verbis: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II– a obrigação for satisfeita;” “Art. 925. A extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença.” Diante do exposto, 

JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II e 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Sem custas. Certificado o trânsito em 

julgado, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento 

desta comarca para as providências necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso–MT, 21 de janeiro de 2020. 

Daiene Vaz Carvalho Goulart Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007640-07.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREY MAURICIO WATANABE - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1007640-07.2018.8.11.0040. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANDREY MAURICIO WATANABE - EPP, 

MUNICIPIO DE SORRISO/MT VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Indenizatória” 

ajuizada D’MARY FASHION em desfavor de DROGARIA NEBRASCA 24H 

EIRELI e PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O requerente pleiteou a desistência da ação com a 

extinção do feito (ref. 22786132). É o breve relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora requereu a desistência 

da ação, por corolário, a extinção do feio. Assim sendo, com fundamento 

no artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil, que preconiza: “o juiz 

não resolverá o mérito quando: inciso VIII – homologar a desistência da 

ação”, o acolhimento do pedido é a medida que se impõe. Ante o exposto, 

com fundamento no art. 485, VIII do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

o pedido de desistência da ação por parte do requerente, por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas e honorários. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com baixas na distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sorriso–MT, 21 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004359-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR JOSE FROZZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Processo nº 1004359-77.2017.811.0040 Requerente: Itacir Jose Frozza 

Requerido: INSS – Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS ETC, Itacir 

Jose Frozza ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido Liminar” 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício de auxílio doença 

e/ou aposentadoria por invalidez. Para tanto, relatou ser filiado da 

Previdência Social e estar totalmente incapacitado para o trabalho, pois, 

acometido da enfermidade de Hanseníase Multibacilar Dimor (CID A30), 

com espessamento dos nervos, radial, tibial, fortes dores, perda de 

função e quadro de Neurite. Verberou que em razão das moléstias 

postulou e recebeu o benefício de auxílio-doença entre 03/12/2015 a 

26/01/2017 (NB 6127304125), negado, entretanto, sua manutenção pela 

autarquia ré a partir de 27/01/2017, ao argumento da não comprovação da 

incapacidade do segurado, capacidade laborativa que afirma ainda 

permanecer. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos 

pedidos. Instruiu a inicial com documentos. A Decisão id. 9603273 deferiu 

a concessão do benefício auxílio-doença liminarmente. Em contestação 

(10395392), o requerido arguiu os efeitos da prescrição quinquenal como 

prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a improcedência dos pedidos ao 

argumento da ausência de incapacidade do requerente, bem como, a 
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necessidade de perícia médica judicial para o fim de atestar a 

incapacidade do segurado. Juntou documentos e formulou quesitos. Em 

réplica (id. 10925533), o requerente manifestou pela rejeição da 

prejudicial, assim como, apresentou seu quesitos. Decisão de id. 

10942452 afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, bem 

como, acolheu o pedido de produção de prova pericial e, para tanto, 

nomeou perito judicial. Laudo Pericial juntado no id. 18520461. O autor 

manifestou concordar com o Laudo (id. 18752055). De outro lado, o 

requerido quedou-se silente (id. 20176234). É o necessário. Decido. Como 

relatado, postula o autor a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez e/ou auxílio doença, ao fundamento de sua pretensão nas 

disposições da Lei 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 

Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto no art. 42 

e 59 do referido estatuto legal, verbis: “Art. 42. A aposentadoria por 

invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 

devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. §1º. A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. §2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.” “Art. 59. 

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Vale lembrar que o período de carência 

exigido para a concessão de aposentadoria por invalidez e/ou do 

benefício de auxílio-doença é de 12 (doze) contribuições mensais, nos 

termos do art. 25, inciso I, da Lei n.º 8.213/91, verbis: “Art. 25. A 

concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência 

Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o 

disposto no art. 26: I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 

(doze) contribuições mensais; Nesse passo, denota-se dos documentos 

acostados aos autos que o autor contribuiu durante o período legalmente 

exigido, nos termos do citado artigo, tanto é que a própria autarquia 

demandada já lhe havia concedido o benefício de auxílio-doença entre 

03/12/2015 a 26/01/2017 (NB 6127304125), negado, todavia, sua 

manutenção a partir de 27/01/2017. Quanto à incapacidade laborativa do 

autor, a prova técnica é incontestável. O laudo pericial realizado por 

médico nomeado pelo juízo (id. 10942452) consignou que a parte autora 

está INCAPACITADA DE FORMA TOTAL E DEFINITIVA para o trabalho em 

decorrência das enfermidades narradas na inicial, impossibilitada, 

portanto, de manter as atividades antes exercidas. No quadro histórico do 

laudo, apontou a perita judicial: “(...) O autor recebeu tratamento de doze 

meses para hanseníase multibacilar, terminando em setembro de 2016. 

Apresentou reação hansenica com surgimento de eritema nodoso. Em uso 

de anti-inflamatório hormonal e talidomida. Apresenta sequela permanente 

com limitação funcional.” (d.g.n) No exame físico, relatou a expert: “O 

periciando se encontra hidratado, eupneico, consciente, orientado, afebril, 

com fala, visão e audição preservados. Auscultas cardíaca e pulmonar 

normais. PA=140X80mmHg. Deambula normalmente. Apresenta-se vigil, 

com auto cuidado preservado, vestes adequadas para o ambiente. 

Orientado no tempo e no espaço. Contactuante e cooperativo, com 

respostas com nexo, ricas em detalhes e coerentes. Pensamento de 

curso, forma e conteudo normais. Sem alterações cognitivas. Sem 

alteração da memória ou do raciocínio. Fácies cushingoide. Diminuição da 

amplitude dos movimentos de ambos os pés, necessitando de uso de 

dorsoflexores nos calçados. Diminuição da sensibilidade de mãos e pés. 

Espessamento dos nervos tibiais, fibulares, pediais e radias. Eritema 

nodoso em membros superiores e inferiores.” (d.g.n) Aos quesitos 

formulados pelo autor, respondeu a expert: 1 - Atualmente a requerente é 

portadora de alguma enfermidade/deformidade que o incapacite? Possível 

tratamento. Resposta: Sequela de hanseníase. 2 - É possível cura desta 

doença? A mesma é gradativa? Resposta: Neste caso, não. 3 - 

Incapacidade temporária ou permanente? Total ou parcial? Resposta: total 

e permanente Quanto ao início da incapacidade do requerente, apontou a 

Senhora Perita: 4 - Data do inicio da incapacidade. Resposta: setembro de 

2015 (...) Da possibilidade de reabilitação do segurado, respondeu: 7 - Em 

caso de incapacidade temporária ou parcial: a) essa incapacidade é 

suscetível de recuperação ou reabilitação para alguma atividade que 

garanta a subsistência da autora? b) qual a data limite para a reavaliação 

do benefício? Resposta: Neste caso não indico reabilitação profissional. 8 

- Não Sendo a requerente portadora de doença ou lesão ou se desta não 

decorrer a incapacidade para o trabalho, em que elementos do exame se 

fundamenta a resposta? Resposta: apresenta incapacidade total e 

definitiva ao trabalho. Aos quesitos da autarquia, respondeu a Senhora 

Perita: 1 - Qual o nome e a idade atual do autor ? Qual o atual estado de 

saúde do autor? Resposta: Sr. Itacir José Frozza com 51 anos de idade. O 

autor tratou por doze meses hanseníase do tipo multibacilar, terminando 

em setembro de 2016. Apresentou reação hansenica com surgimento de 

eritema nodoso. Em uso de anti-inflamatório hormonal e talidomida. 

Apresenta sequela permanente com limitação funcional. 2 - Qual a 

atividade laborativa habitual do autor? A parte autora é empregada ou 

autônoma? Resposta: refere ser trabalhador rural. 3 - Diga a Sra. perita, 

se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, de forma 

leve, moderada ou intensa? Resposta: esforço físico moderado. 4 - Diga a 

Sra. Perita se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que esta 

trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidades das 

mãos, etc. Resposta: não 5 - Diga Sra. perita se o autor está acometido de 

alguma patologia ? Qual? Causou incapacidade? Resposta: tratou por 

doze meses hanseníase do tipo multibacilar, terminando em setembro de 

2016. Apresentou reação hansenica com surgimento de eritema nodoso. 

Em uso de anti-inflamatório hormonal e talidomida. Apresenta sequela 

permanente com limitação funcional. 6 - Caso a resposta ao quesito 5 seja 

afirmativa diga a Sra. perita se o diagnóstico atual foi estabelecido 

clinicamente ou existe comprovação por exame complementar? Resposta: 

clinicamente. Em relação à incapacidade do segurado, asseverou a perita 

judicial na resposta ao quesito 8 do requerido. 8 - Caso a resposta ao 

quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. Perita se é possível fixar a provável 

data do inicio da incapacidade, da enfermidade e de seu agravamento, se 

for o caso? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso 

negativo, indique a provável data do inicio da incapacidade, ou se apenas 

é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, 

especialmente se a data do inicio da enfermidade não coincide com a data 

do inicio da incapacidade. Resposta: setembro de 2015. 9 - Caso a 

resposta ao quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se a patologia 

declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada(residual)? Resposta: residual. 10 - Caso a resposta ao 

quesito 5 seja afirmativa diga a Sra. perita se o autor se encontra em uso 

de medicação específica para o diagnóstico declinado ? Resposta: sim, 

predinisona e talidomida. 11 - Diga a Sra. perita, considerando a 

profissiografia da atividade declarada, se o autor se apresenta 

incapacitado para o trabalho para as atividades que anteriormente exercia 

? Resposta: sim. 12- Diga a Sra. Perita se a incapacidade é total ou 

parcial? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do 

autor, levando-o à incapacidade total ou parcial? Resposta: apresenta 

incapacidade total e definitiva ao trabalho. 13- Caso a resposta ao quesito 

12 seja afirmativa diga a Sra. perita, se a incapacidade laborativa, no seu 

entender, é permanente ou temporária ? Resposta: apresenta 

incapacidade total e definitiva ao trabalho. 16- No caso de incapacidade 

temporária e parcial, e temporária total, qual o prazo estimado para a 

recuperação laborativa? Resposta: apresenta incapacidade total e 

definitiva ao trabalho. Da possibilidade de reabilitação do segurando, 

respondeu a expert: 17- No caso de incapacidade permanente e total, ela 

se estende, sob o ponto de vista médico, para toda e qualquer atividade 

laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? Resposta: Neste 

caso não indico reabilitação. Em conclusão, definiu a Senhora Perita o 

Laudo Pericial: “O periciando, o Sr. Itacir José Frozza, com 51 anos de 

idade, trabalhador braçal, tratou por doze meses hanseníase do tipo 

multibacilar, terminando em setembro de 2016. Apresentou reação 

hansenica com surgimento de eritema nodoso. Em uso de anti-inflamatório 

hormonal e talidomida. Apresenta sequela permanente com limitação 

funcional. Considero o autor com incapacidade total e permanente ao 

trabalho.” (g.d.n) Destarte, a perícia médica atestou que o requerente 

encontra-se totalmente incapacitado para o trabalho, incapacidade 

insuscetível de reabilitação, conforme respostas aos quesitos nºs 7 e 17, 

bem como que à época do indeferimento da manutenção do benefício de 

auxílio-doença (27/01/2017) encontrava-se igualmente incapacitado 

(quesitos n°s 4 e 8). Com efeito, comprovado pelo autor o requisito da 
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incapacidade total e definitiva para atividade laborativa que lhe garanta a 

própria subsistência, bem como que à época do indeferimento da 

manutenção do benefício de auxílio-doença na via administrativa 

(27/01/2017) encontrava-se incapacitado para o trabalho, nos termos do 

art. 42 e seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, é 

de rigor a procedência dos pedidos para o fim de conceder-lhe o benefício 

aposentadoria por invalidez. A propósito: “PROCESSO CIVIL. 

AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RURÍCOLA. 

PRÉVIO REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO. LAUDO PERICIAL. HANSENÍASE. QUALIDADE DE 

SEGURADO. ISENÇÃO DE CARÊNCIA. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA 

POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 

ISENÇÃO. 1. (...) O perito oficial informa que o autor é portador de 

hipertensão arterial e de seqüelas de hanseníase. Em que pese o laudo 

pericial não mencionar que tal enfermidade provoca segregação social, a 

experiência demonstra que há remota, ou quase, nenhuma possibilidade 

de absorção, pelo mercado de trabalho de pessoas em tais condições, o 

que impõe a concessão do benefício pleiteado. 6. Direito à aposentadoria 

por invalidez desde a data da cessação do benefício, anteriormente 

concedido, ressalvada a prescrição qüinqüenal. 7. Honorários 

advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre as 

prestações vencidas até o julgamento da apelação (Súmula n. 111 do 

STJ). 8. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal. 9. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no 

exercício da jurisdição federal (art. 109, § 3º, CF/1988), o INSS está isento 

das custas somente quando lei estadual específica prevê a isenção, o que 

ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em 

se tratando de causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está 

isento de custas por força do art. 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/96. 10. 

Implantação imediata do benefício, no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 

273), com comunicação imediata à autarquia previdenciária. 11. Apelação 

da parte autora a que se dá parcial provimento.” (TRF-1 - AC: 

5717220114013604 MT 0000571-72.2011.4.01.3604,  Rela tor : 

DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, Data de Julgamento: 

07/08/2013, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.95 de 

09/12/2013) “PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – 

LAUDOS DIVERSGENTES - HANSENÍASE I- Havendo divergência entre o 

laudo do assistente técnico da autarquia e o laudo do perito oficial do juízo 

deve prevalecer este último. II- A autora faz jus à aposentadoria por 

invalidez, pois suas condições pessoais, como gravidade da doença 

(hanseníase), estigma social, idade avançada e falta de qualificação 

profissional, inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho, devendo 

esta ser restabelecida, como determinou a sentença. III- Apelação do INSS 

e remessa necessária improvidas e recurso adesivo da autora não 

conhecido.” (TRF-2 - AC: 258537 2001.02.01.005128-4, Relator: 

Desembargadora Federal TANIA HEINE, Data de Julgamento: 11/03/2003, 

TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJU - Data::01/04/2003 - 

Página::157,DJU - Data::01/04/2003 - Página::157) Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento 

do referido benefício previdenciário em favor de Itacir Jose Frozza, no 

valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 

8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, desde A DATA DA 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA, qual seja, 27/01/2017. 

Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. 

Ratifico a liminar id. 9603273. Quanto às prestações vencidas a contar da 

cessação do benefício de auxílio-doença, ou seja, 27/01/2017, 

OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE 

DECISÃO JUDICIAL, serão devidos correção monetária pelo índice IPCA-E 

(RE 870.947) a partir do vencimento de cada parcela e juros de mora de 

0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei 

de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no 

valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do 

art. 85, do Código de Processo Civil. Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Tendo 

em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se e oficie-se o INSS 

por intermédio da EADJ – Agência de Atendimento de Demandas Judiciais, 

com todos os dados necessários do autor para que implante o benefício 

ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se 

os autos, tendo em vista que o valor da condenação ou o proveito 

econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com 

o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com redação dada 

pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. Registre-se Intimem-se Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 22 de janeiro de 2020. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-34.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA BICHIATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR BERWANGER BOHRER OAB - RS79582 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000294-34.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MARINA 

BICHIATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OSCAR BERWANGER 

BOHRER POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/04/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 21 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-04.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000296-04.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:BENEDITO PINTO 

DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIO CLEBER DO 

PRADO OLIVEIRA POLO PASSIVO: VIA VAREJO S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/04/2020 Hora: 16:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

PAULO FRANCISCO BENTO OAB - 526.752.629-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000298-71.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:PAULO 

FRANCISCO BENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCIANA 

DONATO REGO, FERNANDO APARECIDO DE SOUZA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/04/2020 Hora: 16:50 , no 
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endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002871-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI BATISTA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN OAB - MT0009344A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: nº 1002871-19.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 26869480, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de janeiro 

de 2020. Kelly Cimi Analista Judiciária

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DONATO REGO OAB - MT19728/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

PAULO FRANCISCO BENTO OAB - 526.752.629-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(INTERESSADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000298-71.2020.8.11.0040. REPRESENTANTE: PAULO FRANCISCO 

BENTO INTERESSADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Antes de analisar o pedido de tutela antecipada, 

intime-se a parte autora para juntada do extrato da unidade consumidora 

demonstrando a quitação das faturas em atraso constantes no Num. 

28231674. Após, conclusos. Sem prejuízo, cite-se e intime-se a parte 

reclamada, com as advertências legais, e intime-se a reclamante, 

observando-se a audiência já designada. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000300-41.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA MONICA DE JESUS SOUZA OAB - MT24644/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE ANDRADE DOS SANTOS (REU)

 

PROCESSO n. 1000300-41.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LUANA MONICA 

DE JESUS SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUANA MONICA DE 

JESUS SOUZA POLO PASSIVO: CRISTIANE ANDRADE DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 29/04/2020 Hora: 17:00 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005716-58.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER GOMES SENA (EXEQUENTE)

REINALDO GOMES SENA (EXEQUENTE)

SINVAL GOMES SENA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA OAB - MT6934/B (ADVOGADO(A))

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n. 

1005716-58.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

executada (advogado), para que cumpra a sentença/acordão proferida 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado na 

atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No mais, fica ciente 

ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002614-91.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO EDUCACIONAL CLAUDINO FRANCIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 21 de 

AGOSTO de 2019, às 09:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CAGOL DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1003352-79.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JONAS OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVIANE CAGOL DE ALMEIDA Vistos etc. Visando readequar 

a pauta de audiência, redesigno a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 23 de abril de 2020, às 13h30min. Intimem-se. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005202-08.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS SEIDEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1005202-08.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ROBERTO CARLOS SEIDEL 

REQUERIDO: J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI Vistos etc. Havendo 

a indicação do endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, 

designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Caso contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007659-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARUCELIA CESARIO BORGES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1007659-13.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LEOCADIA WILK APIO - ME 

REQUERIDO: MARUCELIA CESARIO BORGES Vistos etc. Havendo a 

indicação do endereço da parte reclamada, no prazo de 15 dias, 

designe-se data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Caso contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005098-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO MARQUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

Processo: 1005098-79.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) de que foi designado o 11 DE DEZEMBRO 

DE 2019 ÀS 13H50MIN. para realização da audiência de conciliação, 

ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 26 de julho de 2019. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003598-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERTEMINA DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MICHAEL ZANCHIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003598-75.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ERTEMINA DO PRADO 

REQUERIDO: MICHAEL ZANCHIN Vistos etc. Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de fevereiro 2020, às 14h00min. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006664-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LOLITA MARIA VIEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo n. 

1006664-97.2018.8.11.0040 Certifico e dou fé nos termos da legislação 

vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, 

§ 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

executada (advogado), para que cumpra a sentença/acordão proferida 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, 

incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado na 

atualização, nos termos do art. 523, §1º, do CPC. No mais, fica ciente 

ainda que, transcorrido o prazo assinalado sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2019. Kelly Cimi Analista 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-63.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS SERGIO GARCEIS BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000305-63.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CARLOS SERGIO 

GARCEIS BARROS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 29/04/2020 Hora: 17:10 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002805-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL GONCALVES DE PAULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR ALMEIDA FREITAS OAB - MT727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (REQUERIDO)

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU OAB - MT11705/O (ADVOGADO(A))

CAMILA CEOLIN LIMA OAB - MG152308 (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002805-39.2019.8.11.0040. REQUERENTE: DANIEL GONCALVES DE 

PAULI REQUERIDO: VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU, LOCALIZA RENT 

A CAR SA, CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos etc. Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de fevereiro 2020, às 

16h30min. Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes 

de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, 

sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao ato 

independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 
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as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006374-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LUERSEN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE HELENA PILLA JULIAO OAB - SP0345803A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006374-82.2018.8.11.0040 Reclamante: JULIANA LUERSEN Reclamado: 

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 

ESPORTE E LAZER e outros Vistos etc. Designo para audiência de 

instrução e julgamento o dia 12 de março de 2020, às 10h. Intimem-se as 

partes para comparecimento à audiência, cientes de que poderão arrolar 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo que tais 

testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PHABLO BRIAN ALVES DALASTRA (REQUERENTE)

CAMILA EUZEBIO LORASCHI DALASTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVAZ VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

KELEN CAVALHEIRO (REQUERIDO)

FLYTOUR VIAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

DENISE MARIN OAB - SP141662-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000531-05.2019.8.11.0040 Reclamante: PHABLO BRIAN ALVES 

DALASTRA e outros Reclamado: FLYTOUR VIAGENS LTDA e outros (2) 

Vistos etc. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de 

março 2020, às 13h00min. Intimem-se as partes para comparecimento à 

audiência, cientes de que poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 

03 (três) cada uma, sendo que tais testemunhas deverão comparecer ao 

ato independentemente de intimação, ou mediante esta, se requerimento 

nesse sentido for apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias 

antes da audiência (art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado 

as advertências do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 

9.099/95. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002892-92.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO OAB - PE33668 (ADVOGADO(A))

DANIELLE PEREIRA DE SIQUEIRA CAMPOS OAB - PE45008 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a PARTE RECLAMANTE acerca 

da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 04 de 

SETEMBRO de 2019, às 13:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-19.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCELINO FERREIRA GIL (REQUERIDO)

 

Processo: 1000112-19.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 25/03/2020 Hora: 17:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-04.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO FLORENCE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO(A))

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - MT24151-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SNEBUR - CURSOS PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO LUIZ SBROGLIO ZANIN OAB - PR48171 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO GAMA DE SOUZA OAB - PR47965 (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000889-04.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2020 

ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE LIMA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA DE LOURDES PINTO DE OLIVEIRA OAB - MT24851/O 

(ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1000568-32.2019.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2020 

ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003754-97.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALZITA PIRES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))
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FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

HILARIO AMARAL NETO OAB - MT20900/O (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MT16227-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1003754-97.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo. Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2020 

ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004286-71.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR VEDANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOILVES VEDANA OAB - MT0011221A-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE TORRES VEDANA OAB - MT0014013A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1004286-71.2018.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar as partes (advogados) para que, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestem-se sobre o retorno dos autos da turma recursal, requerendo o 

que entender de direito. No mais, consigno que, nada sendo requerido, o 

processo será remetido ao arquivo.Sorriso/MT, 22 de janeiro de 

2020,ELITE CAPITANIO,Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-77.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA BORGES OAB - MT9035/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000317-77.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:CLAUDEIR 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SOUZA BORGES 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

29/04/2020 Hora: 17:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001428-33.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSMAR SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte reclamante acerca da 

data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA para o dia 26 de JUNHO 

de 2019, às 15:40 horas, nesta Comarca. O patrono deverá trazer a 

reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000061-37.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NETO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1000061-37.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 25/03/2020 Hora: 15:40 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-07.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1000063-07.2020.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR as partes reclamante e reclamada (advogados) para realização 

da audiência de conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de 

que deverá trazer a parte exequente independente de sua intimação. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 25/03/2020 Hora: 16:30 .

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007399-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULLER ANTONIO SOUSA PEREIRA (REQUERIDO)

 

Processo: 1007399-33.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 25/03/2020 Hora: 16:40

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007226-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIJANE FONTES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN RISER OLIVEIRA MIGUEL (REQUERIDO)

 

Processo: 1007226-72.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 25/03/2020 Hora: 17:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005528-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA LIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1005528-31.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto no ID para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de janeiro 

de 2020. ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006592-13.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELPIDIO HENDGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

HIDROVIAS DO BRASIL - MIRITITUBA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006592-13.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

INTIMAR a parte reclamante (advogado) para realização da audiência de 

conciliação, ficando desde logo o patrono cientificado de que deverá 

trazer a parte exequente independente de sua intimação. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 25/03/2020 Hora: 17:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005499-78.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE GUEIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Processo nº 

1005499-78.2019.8.11.0040 Certifico para os devidos fins que em 

cumprimento ao art. 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso inominado interposto no ID para, querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 22 de janeiro 

de 2020. ELITE CAPITANIO Gestor de Secretaria

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008182-88.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI MACIESKI GONCALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE WOLF SCHOLL OAB - MT0008386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1008182-88.2019.8.11.0040. AUTOR(A): MARLI MACIESKI GONCALVES 

DA CRUZ REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Analisando 

sumariamente os argumentos e a documentação apresentada, constato a 

possibilidade de isenção da prestação da caução, pela parte autora, no 

que toca à suspensão da dívida em cadastros de inadimplentes/protesto, 

eis que demonstrada a hipossuficiência da mesma, aliado à juntada de 

farta documentação do veículo, objeto dos IPVA’s protestados, onde se 

denota que o mesmo se encontra baixado administrativamente desde o 

ano de 2009. Já no que toca ao pedido de suspensão da exigibilidade do 

crédito tributário, a norma do art. 397, do CC, dispõe que “O 

inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de 

pleno direito em mora o devedor”. A mora, por sua vez, permite o que se 

pretende obstar via antecipação de tutela em exercício regular do direito 

(art. 188, inc. I, 2ª figura, do CC/02). Além disso, o disposto artigo 784, § 

1º, do NCPC, salienta que "A propositura de qualquer ação relativa a 

débito constante do título executivo não inibe o credor de promover-lhe a 

execução". Destarte, inviável a suspensão de exigibilidade da dívida. 

Posto isso, determino, tão somente, a sustação ou baixa dos 

protestos/inscrições nos órgãos de restrição ao crédito, determinando que 

a requerida se abstenha de proceder com novas inscrições, enquanto 

perdurar a discussão da ação, referente aos títulos/protestos 

mencionados na inicial. Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de 

restrição ao crédito correspondentes acerca do conteúdo da presente 

decisão para cumprimento. Cite-se a requerida, nos termos já 

determinados no Num. 27235157. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003658-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RADAMARQUE CARVALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Katiane de Oliveira da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003658-82.2018.8.11.0040 Reclamante: JOSE RADAMARQUE 

CARVALHO DO NASCIMENTO Reclamado: Katiane de Oliveira da Silva 

Vistos etc. Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao 

sistema BACEN-JUD, SIEL e RENAJUD. Ingressando a resposta nos autos, 

diga a parte reclamante, no prazo de cinco dias, em qual(is) endereço(s) 

deseja a citação/intimação do reclamado. Com a indicação, cumpra-se o 

ato obstado (citação/intimação), observando-se a data da audiência de 

conciliação a ser agendada pelo Sistema PJE. Do contrário, conclusos 

para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010003-52.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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WANDERLEY PEREIRA DE MEIRELES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010003-52.2012.8.11.0040 Exequente: JAMIR BRESCANSIN Executado: 

WANDERLEY PEREIRA DE MEIRELES Vistos etc. Proceda-se com a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga o exequente, no prazo de 

cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do 

executado. Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação). 

Do contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007495-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE APARECIDA QUEIROZ DE ROMA MANIEZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007495-48.2018.8.11.0040 Reclamante: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Reclamado: SIMONE APARECIDA QUEIROZ DE ROMA MANIEZO Vistos etc. 

Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema 

BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga a 

parte reclamante, no prazo de cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja 

a citação/intimação do reclamado. Com a indicação, cumpra-se o ato 

obstado (citação/intimação), observando-se a data da audiência de 

conciliação agendada pelo Sistema PJE. Do contrário, conclusos para 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011148-41.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA FREITAS SOUZA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011148-41.2015.8.11.0040 Exequente: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP Executado: POLIANA FREITAS SOUZA LIMA 

Vistos etc. Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao 

sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando a resposta nos autos, 

diga o exequente, no prazo de cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja 

a citação/intimação do executado. Com a indicação, cumpra-se o ato 

obstado (citação/intimação). Do contrário, conclusos para extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007605-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN WILLIAN SOST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007605-47.2018.8.11.0040 Reclamante: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Reclamado: JONATHAN WILLIAN SOST Vistos etc. Proceda-se com a 

REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao sistema BACEN-JUD, RENAJUD e 

SIEL. Ingressando a resposta nos autos, diga a parte reclamante, no prazo 

de cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja a citação/intimação do 

reclamado. Com a indicação, cumpra-se o ato obstado (citação/intimação), 

observando-se a data da audiência de conciliação a ser gendada pelo 

Sistema PJE. Do contrário, conclusos para extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010028-60.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS GIOVELLI OAB - MT23576/O (ADVOGADO(A))

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO(A))

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708-O (ADVOGADO(A))

NELSON SARAIVA DOS SANTOS OAB - MT7720-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONE ARANTES DE SOUZA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010028-60.2015.8.11.0040 Exequente: SISTAL ESCRITORIO DE 

CONTABILIDADE LTDA - ME Executado: DIONE ARANTES DE SOUZA - ME 

Vistos etc. Proceda-se com a REQUISIÇÃO DE ENDEREÇO junto ao 

sistema BACEN-JUD, RENAJUD e SIEL. Ingressando a resposta nos autos, 

diga o exequente, no prazo de cinco dias, em qual(is) endereço(s) deseja 

a citação/intimação do executado. Com a indicação, cumpra-se o ato 

obstado (citação/intimação). Do contrário, conclusos para extinção. 

Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-04.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PINTO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CLEBER DO PRADO OLIVEIRA OAB - MT25618/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000296-04.2020.8.11.0040. REQUERENTE: BENEDITO PINTO DE ARRUDA 

REQUERIDO: VIA VAREJO S/A Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, c/c 

art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com o seguinte documento: a) 

Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome; b) Comprovante de endereço 

em seu nome, ou com declaração de domicílio firmada pelo titular do 

comprovante apresentado; A inércia acarretará o indeferimento da inicial 

(NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CAGOL DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1003352-79.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JONAS OLIVEIRA 

REQUERIDO: VIVIANE CAGOL DE ALMEIDA Vistos etc. Designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 21 de abril 2020, às 13h00min. 

Intimem-se as partes para comparecimento à audiência, cientes de que 

poderão arrolar testemunhas, até o máximo de 03 (três) cada uma, sendo 

que tais testemunhas deverão comparecer ao ato independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se requerimento nesse sentido for 

apresentado à Secretaria no mínimo 05 (cinco) dias antes da audiência 

(art. 34 da Lei nº 9.099/95). Consignem-se no mandado as advertências 

do art. 20 e art. 51, I, ambos dispositivos da Lei nº 9.099/95. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005962-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA ALINE SALETE VALKER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANNONI PAZETO OAB - MT0007324A (ADVOGADO(A))

ANA LUCIA STEFFANELLO OAB - MT4709/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSO IRES GAMLA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005962-54.2018.8.11.0040 Reclamante: TATIANA ALINE SALETE 

VALKER Reclamado: VILSO IRES GAMLA Vistos etc. Considerando que o 

veículo possui alienação fiduciária, intime-se a reclamante para, no prazo 

de quinze dias, trazer aos autos a anuência da instituição financeira ou 

comprovar a quitação do financiamento do veículo. Deverá, ainda, a 

reclamante trazer aos autos a comprovação da baixa da restrição judicial 

inserida no prontuário do veículo em discussão, consoante extrato anexo, 

possibilitando, assim, a análise do pedido de retirada do veículo do nome 

da reclamante, sem quaisquer prejuízos à terceiros. Às providências. 

Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005098-79.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERVASIO MARQUES CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005098-79.2019.8.11.0040. REQUERENTE: GERVASIO MARQUES 

CORREA REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA S.A Vistos, etc. Trata-se 

de ação na qual a parte autora aduz que é aposentado e teve descontos 

em seus recebimentos referentes a um seguro que não contratou, e que 

ao procurar o PROCON local onde entabulou acordo com a seguradora 

que reconheceu a irregularidade de cobrança, restituindo os valores 

descontados até então, mas que um mês após o acordo novamente 

valores referentes a contrato de seguro passaram a ser descontados de 

sua conta bancária. A requerida apresentou contestação, alegando, no 

mérito, que há regularidade da cobrança, bem como a inexistência de dano 

moral. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Primeiramente, rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial para julgamento do feito, haja vista a 

desnecessidade da realização de perícia. A presente demanda trata de 

típica relação de consumo, diante do que cabe à parte requerida 

comprovar a licitude da cobrança impugnada pela parte autora. A 

requerente alega desconhecer a contratação em questão, enquanto a 

requerida alega os serviços foram contratados pela parte autora. A 

controvérsia é singela e não demanda maiores elucubrações, pois, 

tratando-se de cobrança, tem-se que incumbe à requerida demonstrar a 

legitimidade da cobrança. A requerida trouxe com a sua defesa contrato 

que teria firmado com o autor, inobstante a existência de tal contrato não 

reconhecido pelo autor, a questão é que as partes entabularam acordo 

perante o PROCON local no qual constou expressamente que a requerida 

“efetuou o cancelamento do seguro, ora reclamado, já efetuou a 

devolução dos valores descontados” (Num. 22088866). Portanto é 

indiscutível que ainda que tenha existido contratação de seguro, o que 

resta controverso nos autos, houve o cancelamento através do acordo no 

PROCON. Desta feita, sem maiores delongas, resta evidente que a 

cobrança realizada após a audiência de conciliação no PROCON, realizada 

em 25/07/2018, é indevida. Considerando que houve a cobrança com os 

respectivos descontos em conta do autor, conforme se infere dos 

documentos Num. 22088859, após acordo que cancelaria o seguro em 

questão, resta caracterizada a obrigação da restituição do in débito em 

dobro conforme preconiza o Art. 42, parágrafo único, do CDC. Quanto aos 

danos morais, considerando a dupla vulnerabilidade do requerente, que é 

consumidor e pessoa idosa, bem como diante da nítida abusividade de se 

prosseguir com descontos após fazer acordo perante o PROCON, 

entendo que há presença do dano moral in re ipsa. Nesse sentido: 

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE 

DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – 

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE 

NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado 

contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar 

a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição 

financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que 

é pessoa indígena e idosa, torna-se inexistente o débito efetivado no 

benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro 

(art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. O valor 

arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 

0000824-44.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) 

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE 

DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – 

DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE 

NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO 

MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – 

RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora alega não ter celebrado 

contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar 

a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição 

financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que 

é pessoa indígena e idosa, torna-se inexistente o débito efetivado no 

benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro 

(art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. O valor 

arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 

0000824-44.2017.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) Para se 

fixar o valor indenizatório ajustável à hipótese concreta, deve-se ponderar 

o ideal da reparação integral e da devolução das partes ao status quo 

ante. Este princípio encontra amparo legal no artigo 947 do Código Civil e 

no artigo 6º, inciso VI, do mesmo diploma legal. No entanto, não sendo 

possível a restitutio in integrum em razão da impossibilidade material desta 

reposição, transforma-se a obrigação de reparar em uma obrigação de 

compensar, tendo em vista que a finalidade da indenização consiste, 

justamente, em ressarcir a parte lesada. Em relação à quantificação da 
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indenização, é necessário analisar alguns aspectos para se chegar a um 

valor justo para o caso concreto, atentando-se à extensão do dano, ao 

comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das 

partes e à repercussão do fato, além da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, considerando as particularidades do caso concreto, 

tenho que o valor da indenização, segundo os padrões estabelecidos 

pelas Turmas Recursais, deva ser de R$ 3.000,00 (três mil e reais), valor 

que entendo razoável e adequado, não implicando ônus excessivo ao 

devedor nem enriquecimento sem causa ao credor. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, e extingo o feito COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR a 

inexistência dos débitos objetos da presente demanda, condeno a 

reclamada para que proceda o cancelamento definitivo das cobranças 

bem como à restituição em dobro dos valores cobrados após 25/07/2018, 

corrigidos monetariamente e com incidência de juros legais desde a data 

do desembolso; bem como para CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de DANOS MORAIS, o montante de R$3.000,00 (três mil 

reais), a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta 

sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir do 

evento danoso (398, do CC). Sem custas e honorários, nos termos do 

artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante 

as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este 

é o projeto de sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do 

r. Juiz de Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 

da Lei 9.9990/95. Sorriso, 22 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004941-09.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA LUCIA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004941-09.2019.8.11.0040. REQUERENTE: SONIA LUCIA GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS - NAO PADRONIZADOS Vistos etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em que a 

parte reclamante sustenta que foi incluída, indevidamente, pela reclamada, 

nos cadastros de proteção ao crédito, por dívida que não contraiu. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. A parte reclamada apresentou anexo à 

contestação ligação na qual a autora se identifica, afirma os seus dados 

pessoais e número de documentos, e confirma a contratação de cartão de 

crédito das lojas Marisa, consta ainda nos documentos Num. 24752935 a 

fatura referente a dívida em questão. A requerida apresentou também 

termo de cessão de crédito (Num. 24752938) que dá a ela legitimidade 

sobre a dívida. Ainda que se afirme que tais documentos sejam apenas 

unilaterais dos sistemas da credora, sem a juntada de contrato com 

assinatura aposta pela parte autora, é certo que a exatidão dos dados 

cadastrais e a impugnação meramente genérica que lhes fez a parte 

autora, emprestam à documentação verossimilhança suficiente para que 

se conclua pela existência de relação jurídica. Ademais, em tempo de 

contratação de serviços por call center e internet, o contrato escrito não 

pode ser considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o 

pacto. Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação é 

indevida, fato é que a reclamada comprovou a regularidade da cobrança, 

demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as 

partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição. 

Nesse sentido: “Apelação cível. Ação declaratória negativa cumulada com 

indenizatória por danos morais. Prestação de serviço - telefonia. 

Asseverado desconhecimento da dívida. Relação jurídica incontroversa - 

extenso registro de chamadas e mensagens, ao lado de telas sistêmicas, 

a informar pagamentos pretéritos. Desnecessidade, no contexto, da 

apresentação do contrato escrito - ou ainda de sua gravação (grifei). 

Ausência de prova acerca do adimplemento. Débito exigível. Apontamento 

restritivo legítimo. Dano moral não evidenciado. Litigância de má-fé 

caracterizada - alteração da verdade dos fatos e utilização do processo 

para alcance de objetivo ilegal. Acertada imposição de pena – artigo 81, 

CPC. Resultado de improcedência preservado. Recurso improvido”. (TJSP; 

34ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 8ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1032422-75.2017.8.26.0564; Relator (a): Tercio 

Pires; J. 28/08/2018; DJE. 28/08/2018) “Negativação. Ação de indenização 

por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da autora. Cópia de 

tela de sistema interno da ré que confirma a existência de relação jurídica 

entre as partes, o período da prestação de serviços e o valor das faturas 

pendentes de pagamento. (grifei) Contratação e prestação de serviços 

não impugnados pela autora. Relação contratual entre as partes 

incontroversa. Necessidade de valoração da prova apresentada. Débito 

referente a faturas pendentes, correspondentes aos serviços de telefonia 

prestados pela ré à autora. Negativação realizada no exercício regular de 

um direito. Alegação de falta de prévia notificação. Descabimento. 

Providência que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao 

crédito, nos termos da Súmula 359 do C. STJ, não sendo oponível em face 

da ré. Sentença reformada. Ação improcedente. Ônus da sucumbência 

pela autora. Apelo provido”. (TJSP; 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Estrela D'Oeste - 1ª Vara; Apelação Cível 1000838-26.2018.8.26.0185; 

Relator (a): Carlos Dias Motta; DJE: 27/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO REFORMA COM A 

DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - DESCABIMENTO – A 

documentação apresentada pela empresa ré, consistente em telas 

sistêmicas, individualizou dados pessoais da autora, seu enderenço e 

demais dados que permitem concluir pela efetiva prestação de serviços 

por parte da ré (grifei) e da exigibilidade da dívida apontada nas bases de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito - Autora que mantinha outros 

apontamentos restritivos em seu nome no mesmo período da inclusão 

negativa impugnada neste feito. Aplicação ao caso da Súmula 385 do C. 

Superior Tribunal de Justiça. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE 

AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA AUTORA NAS PENAS DE 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO - Não houve configuração das 

hipóteses legais descritas nos incisos do art. 80 CPC. Necessidade de 

afastamento das penas de litigância de má-fé. Recurso provido, nessa 

parte”. (TJSP; 11ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 31ª Vara 

Cível; Apelação Cível 1083023-22.2017.8.26.0100; Relator (a): Walter 

Fonseca; J. 09/05/2019; DJE. 15/05/2019) “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor 

que alega nunca ter contratado a ré e desconhecer contrato ensejador da 

negativação. Documentos juntados pela ré que comprovam a existência de 

relação jurídica entre as partes. (grifei) Cobrança legítima. Ausência de 

comprovação da quitação da dívida. Negativação que constitui exercício 

regular de direito. Danos morais não configurados. Litigância de má-fé 

caracterizada. Redução da multa para 5% do valor da causa. Recurso 

parcialmente provido apenas para reduzir o quantum estabelecido a título 

de litigância de má-fé. (TJSP; 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de São 

José dos Campos - 8ª Vara Cível; Apelação Cível 

1008652-77.2018.8.26.0577; Relator (a): Milton Carvalho; J. 21/05/2019; 

DJE. 21/05/2019) Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, e JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial. Sem custas e honorários. 

Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Este é o projeto de 

sentença por mim minutado, o qual submeto à apreciação do r. Juiz de 

Direito para homologação ou substituição, nos termos do art. 40 da Lei 

9.9990/95. Sorriso, 22 de janeiro de 2020. Patrícia Angélica Garcia 

Pedreiro Galvagni Juíza Leiga Vistos etc.. HOMOLOGO O PROJETO DE 

SENTENÇA da juíza leiga, na forma do art. 40, da Lei 9.099/95, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1007647-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEOCADIA WILK APIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA GREFF DE LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo nº. 

1007647-96.2018.8.11.0040 Reclamante: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Reclamado: LUCIMARA GREFF DE LIMA Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida no valor 

de R$693,00, representada por venda de produtos para a parte 

reclamada. A parte reclamada, devidamente citada, não compareceu a 

audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA da parte reclamada, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação, apesar de citada e intimada, nos 

termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente 

representada pelos documentos juntados com a inicial. Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar 

a reclamante o valor de R$693,00, devidamente corrigidos pelo INPC e com 

juros legais a partir do vencimento. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213606 Nr: 5939-91.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS FERNANDES DA SILVA ALESSI, 

IGOR HENRIQUE DA SILVA ALVES DOS SANTOS, MARCOS VINICIUS DOS 

SANTOS SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DOUGLAS FERNANDES DA SILVA 

ALESSI, Cpf: 06337683161, Rg: 31229255, Filiação: Marcia Fernandes da 

Silva e Leocir Antonio Alessi, data de nascimento: 07/11/1999, 

brasileiro(a), natural de Sorriso-MT, solteiro(a), autonomo, Telefone 66 

99967-5849. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por 

intermédio de sua Promotora de Justiça em exercício nesta comarca, 

abaixo firmada no uso de suas atribuições constsitucionais, vem, 

combase no incluso Inquérito Policial oferecer denuncia em face de 

Douglas Fernandes da Silva Alessi, Igor Henrique da Silva Alves dos 

Santos e Marcos Vinicius dos Santos Sousa, todos qualifiados nos autos, 

pela prática do seguinte fato delituoso: Consta do referido procedimento 

investigatório que, no dia 27/06/2019, por volta das 13h01min, na 

Travessa das Hortensias 929 Bairro Jardim Primvaera, nesta cidade, os 

acusados transportavam, traziam consigo, guardavam e manitnhan em 

depósito drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal 

ou regulamentar, no importe de 28 unidades de substância análoga à 

maconha, pesando aproximadamente 357 gramas, de acordo om o termo 

de eibição e apreensão , auto de consttação prelimnar de substância 

enorpecente, fotograf ia ,  bem como, laudo pre l iminar  n . 

520.2.04.2019.008371-01 (l. 60/65vº do IP. Narra ainda que nas condições 

de tempo e local retromencionados os acusados associaram-se para o fim 

de praticar o crime de tráfico de drogas. Ressai dos autos que no dia 

27/06/2019, por volta das 13h01min, na Rua São Tomé, 1879, o acusado 

Douglas, adquiriu em proveito próprio coisas que sabia ser produto de 

crime, constante no termod e apreensão de fl. 06 do IP. Segundo restou 

apurado a Polícia Militar recebeu denúncia anônima informando que 

noendereço mencionado no item I, ocorria consumo e tráficode drogas, 

razão pela qual os milicianos deslocaram-se aquela localidade. 

Posteriormente os agentes visualizaram os acusados na companhia do 

menor M.V.C,no quintal da residência, instante em que notaram que os 

increpados dispensaram algo no terreno ao lado. Ato contínuo, durante a 

revista no local, lograram encontrar no inerior de uma churrasqueira, uma 

sacola plástica contendo 15 porções de substância análoga à machonha. 

Ante o exposto denúncio Douglas Fernandes da Silva Alessi, Igor 

Henrique da Silva Alves dos Santos e Marcos Vinicius dos Santos Souza, 

como incursos nos artigos 33, 34 e 35 caput, artigo 40 inciso VI todos da 

Lei n. 11.343/06 e ainda o acusado Douglas, como incurso nas penas do 

artigo 180 caput doCP tudo em concurso de crimes (art. 69 caput do CP), 

requerendo que recebida e autuada esta sejam os mesmos citados para 

responderem acusação por escrito no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho: Vistos etc.Defiro a cota do MPE de fl. 105.Expeça-se o 

necessário para o devido cumprimento.Às providências, cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 20 de janeiro de 2020

Jonathan Apolonio Goes Filgueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 217661 Nr: 8485-22.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA DA SILVA LEMES, ELIAS DE 

OLIVEIRA MIGUEL, TATIANE DA SILVA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR

 Intimar o nobre advogado DR. CARLOS ALBERTO KOCH, de que por este 

Juízo foi designada audiência insstrutória nos autos supra para o dia 11 

de fevereiro de 2020, às 15 horas e 30 minutos, bem como acerca da r. 

decisão abaixo transcrtia: Vistos etc. onsiderando a necessidade de 

utilização de televisão/monitor com tamanho razoável para a realização 

das audiências feitas por videoconferência neste Gabinete da 1º Vara 

Criminal, possibilitando assim que todos os participantes da solenidade 

tenham visibilidade, equipamento não indisponível na administração; 

Considerando uma aplicação analógica do art. 62 da Lei 13.343/2006, ipsis 

litteris: "Art. 62. Comprovado o interesse público na utilização de quaisquer 

dos bens de que trata o art. 61, os órgãos de polícia judiciária, militar e 

rodoviária poderão deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o 

objetivo de sua conservação, mediante autorização judicial, ouvido o 

Ministério Público e garantida a prévia avaliação dos respectivos bens"; E 

por fim diante da possibilidade e necessidade de acautelamento da 

televisão Sony apreendida (‘vide’ certidão às fls. 80) para uso na sala de 

audiências desta Vara, intimem-se as partes para que se manifestem 

sobre e/ou comprovem a propriedade do objetivo mediante documento 

hábil. No mais, cumpra-se conforme determinado na decisão de fls. 89, só 

após, conclusos. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 194348 Nr: 6504-89.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MEDINA DORNAS, MEIRE MARIA 

PEREIRA SANTOS MELO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 INTIMAR O NOBRE ADVOGADO DR. MARCOS ROGERIO MENDES, PARA 

QUE NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE NO QUE DISPÕE O ARTIGO 422 

DO CPP

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 218048 Nr: 8710-42.2019.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO MOTA CERVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - OAB:9061-B

 

____________________________________________________________

_________________________

Carta Precatória n.º 8710-42.2019.811.0040 Código: 218048

VISTO/JJ.

Trata-se de epístola proveniente do ínclito juízo da comarca ou seção 

judiciária de SINOP - MT, observado na espécie os dizeres do artigo 353 e 

354, ambos do CPP.

 Destarte, preenchidos os requisitos legais, DETERMINO o imediato 

cumprimento da missiva e, uma vez alcançada tal finalidade, devolva-a 

mediante anotações e baixas legais (CNGC), grafando nossas sinceras 

homenagens no ofício devolutório subscrito pelo (a/s) diligente gestor (a/s) 

judicial.

Para a consecução da oitiva/depoimento deprecado, designo o dia 

28/02/2020, com início às 13:50 horas, para tanto, intimem as partes e/ou 

testemunhas interessadas na forma legal de regência.

Destarte, devolvo o processo à secretaria determinando que a Gestora 

Judicial requisite a complementação da missiva conforme a ordem de 

serviço n° 01.2018.

Acerca da distribuição e da presente decisum, comunique o ínclito Juízo 

Deprecante, conforme disposição clara da CNGC/MT.

 Sendo o caso, proceda o (a) diligente gestor (a) judicial com o correto 

tarjeamento dos autos, assegurando-lhe a legal preferência/prioridade de 

tramitação e julgamento, tudo na forma disciplinada na CNGC/MT.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

Sorriso/MT, 22 de novembro de 2019.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159932 Nr: 9115-83.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YASMIN SIMEI RAMOS DE 

ABREU - OAB:26517/O

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa, a 

fim de apresentar resposta à acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90630 Nr: 2252-53.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSB, JDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Brasil Pietrobon 

Magalhães - OAB:MT18177/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DULCE CARLA STECIUK - OAB:21.057/MT, FELIPE 

MATHEUS DE FRANÇA GUERRA - OAB:10082/MT, FERNANDO 

MASCARELLO - OAB:11.726/MT

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82295 Nr: 1176-28.2011.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELAIR JOSÉ SANTANA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B

 Certifico e dou fé, que remeto o presente para INTIMAÇÃO da defesa a 

fim de apresentar suas alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113437 Nr: 5123-85.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,09 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de FLS. 205/2016, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 143,69 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158615 Nr: 8358-89.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO LIMA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 557,81 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de FLS. 101/104, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 144,41 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.
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 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142920 Nr: 230-80.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA, 

Cpf: 06480074130, Rg: 23112441, Filiação: Veridiana Gomes de Jesus e 

Adilson José da Silva, data de nascimento: 06/09/1994, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, convivente, soldador, Telefone 66 9648-8918. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

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

seguir transcrita. DEVENDO MANIFESTAR NOS AUTOS SE DESEJA 

RECORRER DA R. SENTENÇA TRANSCRITA ABAIXO..

Sentença: Ex positis, julgo procedente a pretensão punitiva estatal 

consubstanciada pela denúncia vestibular para:CONDENAR o acusado 

DOUGLAS ROGER GOMES DA SILVA, já qualificado nos autos, como 

incurso nas penas artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, a pena de 2 (dois) 

anos e 3 (três) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa,a ser cumprida 

em regime inicial aberto. Considerando que o réu permaneceu em liberdade 

durante a instrução criminal, e, ausentes os requisitos da custódia 

cautelar, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade.Deixo de condenar o 

réu ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser 

hipossuficiente na forma da lei. Intime-se pessoalmente o réu, bem como, 

dê ciência pessoal aos nobres membros do MPE e DPE, conforme 

disposição do art. 370, § 4°, CPP.Transitada esta sentença em julgado, 

expeça-se guia definitiva de execução de pena e remeta-se o processo 

de execução à Vara das Execuções Criminais (art. 105 da Lei n.º 

7.210/1984), lançando-se o nome do condenado no Rol dos Culpados, e, 

em seguida, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, preencha-se e 

remeta-se o boletim individual estatístico ao Departamento de Informática 

Policial (art. 809, incisos VI e VII do Código de Processo Penal),tudo nos 

termos da CNGC-MT. Nos termos do art.26, da Lei 10.826/03, 

encaminhem-se a arma, munições e acessórios apreendidos ao Comando 

do Exército, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças 

Armadas, na forma do regulamento da referida Lei, caso ainda não 

feito.Qualquer objeto lícito apreendido deverá ser devolvido ao 

proprietário. Os ilícitos deverão ser destruídos, encaminhados ou doados, 

nos moldes da seção própria do capítulo 07 da CNGC/MT.Determino, ainda, 

que, após o trânsito em julgado da presente condenação, suspendam-se 

os direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da 

condenação, conforme dispositivo autorizador constitucional, art. 15, III, 

CF, e arquive-se mediante baixa e anotações de praxe.Cumpra, 

providenciando e expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 19 

de julho de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 21 de janeiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107758 Nr: 296-31.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSDAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Impulsiono os presentes autos para, nos termos do Provimento nº 

31/2016-CGJ, artigo 5º, § 3º, INTIMAR A PARTE REQUERIDA, para que 

efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no valor de R$ 558,60 a que foi condenado nos termos da r. 

sentença de fls. 167/16, sendo que o valor de R$ 413,40 refere-se as 

custas e o valor de R$ 145,20 refere-se a taxa judiciária. Certifico, ainda, 

que guia deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de 

Guias On Line – Emitir guias, selecionar o serviço da lista – custas 

finais/remanescentes – preencher o número único do processo e buscar, 

após conferir os dados do processo – clicar em próximo – preencher os 

dados solicitados como pagantes o valor das custas e taxas – gerar guia. 

A parte pagante deverá ser protocolada o comprovante de pagamento na 

Central de Arrecadação e Arquivamento, para as devidas baixas, sob 

pena de ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para 

a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, 

sem prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta 

Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 146933 Nr: 2465-20.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS JUNIOR ALVES DE ARAUJO, 

DENOILSON BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:16505/B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS JUNIOR ALVES DE ARAUJO, 

Cpf: 60826419305, Rg: 0422485920110, Filiação: Luzanira Alves de 

Araújo, data de nascimento: 25/12/1991, brasileiro(a), solteiro(a), serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para que manifeste se os objetos apreendidos às fls. 62 são de sua 

propriedade e, em caso positivo, comprove mediante documento no 

momento da retirada, no prazo de 15 dias a contar do término do prazo 

deste edital.

Resumo da Inicial: No dia 16 de março de 2016, em via pública, na Rua 

Palmeiras, n° 64, bairro: Morada Do Sol, nesta urbe, os denunciados 

Marcos Junior Alves de Araujo e Denoilson Borges da Silva, agindo em 

unidade de designios e animus rem ribi habendi, subtrairam, para si ou 

para outrem, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, 

coisa alheia móvel, em detrimento da vítima Sueli de Fátima Feliz dos 

Santos. o Minisitério Público os denunciou como incurso em 157, §2°, 

Incisos I e II, do Còdigo Penal.

Despacho/Decisão: Processo: 2465-20.2016.811.0040 (Código 

146933)VISTO/KPDestarte certifique o transito em julgado do acórdão e 

ainda considerando que o e TJMT, manteve inócua a sentença penal 

condenatória, expeça-se guia de execução definitiva dos réus 

condenados, devendo o gestor judicial, observar o disposto nos artigos 

983 da CNGC/MT.Expedida a guia de execução definitiva, o gestor 

judiciário deverá proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional 

de Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema 

INFODIP, e ao Cartório Distribuidor acerca da condenação e verificará a 

existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem destinação na 

sentença, e, em caso positivo remeterá os autos conclusos para a devida 

destinação, ut art. 982 da CNGC/MT. Após, cumpridas as formalidades, 

remeter os autos ao arquivo definitivo.Cumpra, providenciando e 

expedindo o necessário com celeridade.Sorriso/MT, 22 de agosto de 

2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maryelle Miranda Muller, 

digitei.

Sorriso, 21 de janeiro de 2020

Lidiane Dias de Campos Maraschin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 136409 Nr: 8697-82.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACQUELINE ENEQUIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE COELHO MARTINS - 

OAB:18.135/16185/MT, SONIAMAR FRITSCH - OAB:16130-0/MT

 Certifico e dou fé que, compulsando os autos, constatei 22 (vinte e dois) 

comparecimentos da denunciada nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 219066 Nr: 9400-71.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE, 

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, LEONIR DE OLIVEIRA, ADILSON DA 

COSTA SILVA, FRANCIELE CERATTI, WANDREY ALEXANDRE 

DORNELLAS REZENDE, EMERSON OLDONI PAGNONCELLI, DIONATAN 

NEVES BRITO, RENATO PEREIRA DO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTHONY DANIEL DE 

CAMPOS RODRIGUES - OAB:24184, ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7579-B, DANIELLY PARMA TIMIDATI - OAB:25660/O, DANILO 

MILITAO DE FREITAS - OAB:19747/O, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823, EMILLE SOARES BERTON - OAB:27030/O, 

FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - OAB:355.024 SP, HIGOR H 

DE ALBUQUERQUE SILVA - OAB:23.421 - MT, JIUVANI LEAL - 

OAB:24645/0, LÚCIA DE SOUZA - OAB:20024/O, LUIS CARLOS 

NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - 

OAB:22764/0, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845, RODRIGO FELIX 

CABRAL - OAB:15576, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:16505/B

 Processo: 9400-71.2019.811.0040 (Código: 219066)VISTO/EMTrata-se de 

pedido de Revogação da Prisão Preventiva, feito pela defesa dos réus 

DIONATAN NEVES BRITO (fls. 1.593/1.600) e ADILSON DA COSTA SILVA 

(fls. 1.647/1.670))Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da 

prisão preventiva formulado pela defesa dos réus DIONATAN NEVES 

BRITO e ADILSON DA COSTA SILVA.Publique tal decisum uma única vez 

no DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 1º, 

art. 370, CPP). Ciência pessoal ao membro do Ministério Público.Promova 

as intimações e requisições necessárias para o cumprimento do 

ato.Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.Sorriso/MT, 17 de janeiro de 2020.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 204081 Nr: 11929-97.2018.811.0040

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS SUZIN, JANE APARECIDA DOS 

SANTOS, ANIDIO AUGUSTO DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON MOREIRA DE 

LIMA - OAB:22372, KARISA D S AGUIAR - OAB:, VANIA SANTOS 

SOUZA DORNELLES - OAB:13.906-B-MT

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- Conforme dispõe o artigo 218, do CPP Se, regularmente intimada, a 

testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá 

requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja 

conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio da força 

pública. Desta feita, nos termos, uma vez que não foi apresentada 

nenhuma justificativa à ausência nesta oralidade pela testemunha, 

determino que ela seja conduzida coercitivamente para a audiência 

aprazada para o dia 04/02/2020 às 09:30 horas.

3- Nos termos do artigo 219, do CPP, aplico as testemunhas faltosas multa 

de 1 (um) salário mínimo, devendo tal quantia ser recolhida através de guia 

de deposito judicial, vinculada ao Processo n.º 9199-50.2017.811.0040 

(Código: 180114), da Segunda Vara Criminal, nos termos da Portaria n.º 

01/2017 da Segunda Vara Criminal desta Comarca, conforme Resolução 

n.º 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça, devendo o deposito ser 

comprovado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, devendo ainda, arcar 

com o pagamento das custas da diligência do oficial de justiça.

4- Determino ainda, que seja encaminhada cópia da decisão e certidão de 

intimação à DEPOL de Sorriso/MT, para instauração de TCO.

5- Informe o juizo deprecante;

6- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 15:20 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 219066 Nr: 9400-71.2019.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NETO FERREIRA DE ANDRADE, 

RICARDO FERREIRA DOS SANTOS, LEONIR DE OLIVEIRA, ADILSON DA 

COSTA SILVA, FRANCIELE CERATTI, WANDREY ALEXANDRE 

DORNELLAS REZENDE, EMERSON OLDONI PAGNONCELLI, DIONATAN 

NEVES BRITO, RENATO PEREIRA DO LAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOMES DA 

SILVA - OAB:23208/O, ANTHONY DANIEL DE CAMPOS RODRIGUES - 

OAB:24184, ANTONIO LENOAR MARTINS - OAB:7579-B, DANIELLY 

PARMA TIMIDATI - OAB:25660/O, DANILO MILITAO DE FREITAS - 

OAB:19747/O, DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - OAB:10.823, 

EMILLE SOARES BERTON - OAB:27030/O, FERNANDO HENRIQUE VIOLA 

DE ALMEIDA - OAB:355.024 SP, HIGOR H DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.421 - MT, JIUVANI LEAL - OAB:24645/0, LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/O, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, MATHIS 

HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576, WALTER DJONES 

RAPUANO - OAB:16505/B

 Certifico e dou fé que até a presente data ofertaram resposta à acusação 

os seguintes denunciados: 1)EMERSON OLDONI PAGNONCELLI - fls. 

1625/1627; 2) ADILSON DA COSTA SILVA - fls. 1628/1642; 3) LEONIR DE 

OLIVEIRA - fls. 1671/1675. Nesse sentido, remeto os autos para 

INTIMAÇÃO da defesa dos réus 1) WANDREY ALEXANDRE DORNELLAS 

REZENDE e 2) FRANCIELE CERATTI , a fim de seus procuradores 

apresentarem defesa, no prazo legal. Certifico ainda, que as fl. 1609/1610 

o réu RICARDO FERREIRA DOS SANTOS apenas informou que tem 

advogado sem declinar o nome e, por fim, registro que considerando a 

carta precatória de fl. 1616/1620 foi expedido mandado de citação tão 

longo os autos aportaram neste secretaria, conforme fl. 1692/1693.

Comarca de Tangará da Serra

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 328944 Nr: 25480-65.2019.811.0055

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: TAKASHI SHIDA, MARIA RITA MITUZAKI SHIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Takashi Shida e Maria Rita Mituzaki Shida pretendem a restituição de 

valores recolhidos, em tese, equivocadamente ao FUNAJURIS.

Para tanto é necessária a apresentação de todos os documentos exigidos 

pela Instrução Normativa SCA n. 02/2011-Versão 04, que regulamenta os 

Pedidos de Restituição de Valores de Taxas e Custas Judiciais no âmbito 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Assim, considerando que o beneficiário é pessoa jurídica (SLS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 238 de 1008



Advogados Associados), INTIME-SE o patrono dos Requerentes para que 

complemente a inicial com a informação da data de nascimento de todos 

os sócios e e-mail da empresa, no prazo de 10 dias.

Decisão

Pedido de Providências Cód. 330859 Vistos.

Trata-se de Pedido de licença prêmio formulado pela Servidora Maria Célia 

de Sousa relativo ao quinquênio 25/11/2014 a 25/11/2019.À fl. 07 consta 

informação da Central de Administração de que a Servidora não infringiu o 

disposto no art. 110 da Lei Complementar 04/90. É o relatório. Decido. 

Cumpridos os requisitos legais, consoante disposição expressa no artigo 

109 e seguintes da Lei Complementar nº 04/1990, bem como considerando 

a informação prestada pela Coordenadoria Administrativa deste Foro, 

DEFIRO a concessão da Licença Prêmio, requerida pela Servidora MARIA 

CELIA DE SOUSA, referente ao quinquênio de 25/11/2014 a 25/11/2019, 

condicionando seu usufruto ao disposto no art. 111 da supracitada 

Lei.Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Tangará da Serra, 21 de janeiro 

de 2020.FLÁVIO MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito Diretor do Foro 

em substituição legal

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205239 Nr: 18867-68.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROGERIO BETTI ALVES, ALEXANDRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA 

S/A, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO DE AZEVEDO SILVA - 

OAB:26444/MT, RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - 

OAB:214264, FERNANDO HENRIQUE CHELLI - OAB:249623/SP, FLAVIO 

AUGUSTO VALERIO FERNANDES - OAB:209083/SP, RAFAEL MORTARI 

LOTFI - OAB:236623

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 281, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte autora para manifestarem, no prazo de 

quinze dias, acerca da complementação do laudo pericial de fl. 287.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220781 Nr: 10736-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO DE SOUZA COSTA ME, AFRANIO DE 

SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT, RAFAELLA PONÇONI NAKAJIMA - OAB:OAB/MT 

24432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MIRIELE CRISTINA PEREIRA CABRAL, 

Cpf: 04936572152, Rg: 2475177-4, Filiação: Andreia Cristina Pereira 

Castilheiro e Milton de Paula Cabral, data de nascimento: 24/02/1993, 

brasileiro(a), natural de São José dos Quatro Marco-MT, solteiro(a), do lar. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA SRA. MIRIELE CRISTINA PEREIRA CABRAL para 

manifestar nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a petição e 

documento de fls. 91/93-verso, mormente no que tange à alegação de 

fraude à execução.

Despacho/Decisão: Vistos.INTIMEM-SE a parte executada e a Sra. Miriele 

Cristina Pereira Cabral, no endereço a seguir juntado, conforme pesquisa 

Renajud, para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a petição e 

documento de fls. 91/93-verso, mormente no que tange à alegação de 

fraude à execução.INTIME-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciana Palácio Pilatti, 

digitei.

Tangará da Serra, 21 de janeiro de 2020

Élida Juliane Schneider Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225994 Nr: 15023-76.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, ROSENILDA GRAGEL 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELA MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODACIR JOSE DIAS 

CAVALHEIRO - OAB:21159/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e aos artigos 9º e 10 do CPC, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar os advogados da parte executada para exercerem o contraditório e 

manifestarem, no prazo de cinco dias, acerca da petição de fls. 360/367.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311047 Nr: 11600-06.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE FERREIRA CANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONIDAS CARGNIN QUATRIN - 

OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:17.737, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Ante o teor da certidão negativa do Oficial de Justiça de fl. 179 e em 

cumprimento a legislação vigente e ao Provimento nº 056/2007-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de encaminhá-los ao setor de matéria 

de imprensa para intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 

quinze dias, pugnando o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156555 Nr: 5165-26.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI RECALCATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 15128 Nr: 1039-50.2001.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE SEBASTIÃO NICOLINI, THEREZA 

ANCELMO NICOLINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CÉSAR MANOEL - 

OAB:17799, João Manoel Júnior - OAB:3284-B/MT, MIRANDA DE 

OLIVEIRA APPELT - OAB:13.330 OAB/MT, Nelson Aparecido Manoel 

Júnior - OAB:5454-B/MT, NELSON MANOEL JÚNIOR - OAB:5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Fora procedida pesquisa, como requerido, no sistema Infojud, conforme 

documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar maior 

celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da 

CF/88.

 Contudo, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito.

Caso nada requeira, conforme interpretação do artigo 921 do CPC, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, sendo que, pelo prazo 

de 01 (um) ano, não transcorrerá a prescrição. Por lógica, após tal lapso 

temporal, o título estará sujeito ao prazo prescricional de 03 (três) anos, 

que deverá estar anotado no sistema Apolo.

Caso alcançada a prescrição em arquivo provisório, INTIMEM-SE a partes 

para manifestarem no prazo de 15 dias.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 267484 Nr: 30258-49.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA ALMEIDA GOULART DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENCRIS GARCIA - 

OAB:26460/O, HELIO DOS SANTOS SILVA - OAB:14.878-MT

 Vistos.

 Foram procedidas pesquisas, como requerido, no sistema Renajud, 

conforme documentos a seguir juntados, com o que se pretende outorgar 

maior celeridade ao feito, na forma preconizada pelo artigo 5º, inciso 

LXXVIII, da CF/88.

 Dessa feita, não se localizou patrimônio.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o 

que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que, 

como já determinado à fl. 184, deverá manifestar sobre a certidão de fl. 

155-verso.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 304924 Nr: 6704-17.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO CATTIN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI 

- OAB:OAB/MT 9.247

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

De início, é preciso dizer: não constam dos autos embargos declaratórios 

pendentes de análise.

 Ademais, a parte exequente desistiu expressamente dos pedidos 

constantes à fl. 87, como se vê à fl. 92.

Por fim, vale dizer que, pelo atual cenário do feito, não prospera o pedido 

de restrição sobre veículo, uma vez que sequer é alvo de penhora. 

Veja-se que, em análise ao pleito de fls. 101/101-verso, não consta pedido 

expresso de penhora de veículo, apenas de restrição. Então, somente 

com a penhora é que seria possível a sua restrição. Afinal, o contrário não 

teria sentido: restringir a circulação do veículo sem a correlata constrição 

judicial.

Depois, não se depara com insucesso na localização de veículo, isso 

porque sequer foram realizadas diligências no intuito de localizar o bem.

 Veja-se que a restrição de transferência de propriedade possui natureza 

cautelar, visando garantir o resultado da penhora requerida, de modo que 

devem estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam: 

o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”. No caso, como já acenado, 

não se verifica, por ora, qualquer perigo de infrutuosidade, de modo que 

INDEFIRO o pedido de anotação da restrição nos cadastros do DETRAN.

Em arremate, como se extrai da certidão de fl. 106, sequer poderia se falar 

em constrição, haja vista que, até o momento, não fora possível promover 

a citação da parte executada.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fls. 101/101-verso, no que tange à 

restrição do veículo ali indicado.

Passo seguinte, como acima mencionado, a certidão de fl. 106 revela que 

não fora localizado o executado a fim de promover a sua citação.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar 

o endereço atualizado da parte executada, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150936 Nr: 11045-33.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO MARCIO MARINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 De início, como se colhe à fl. 94, já fora promovida pesquisa referente às 

declarações de imposto de renda condizentes aos anos de 2013, 2014 e 

2015.

Depois, como se vê às fls. 126/128, também já fora promovida pesquisa 

referente às declarações de imposto de renda condizentes aos anos de 

2016 e 2017.

Bem por isso, promoveu-se pesquisa apenas dos anos 2018 e 2019 e, 

como em outras oportunidades, a diligência mostrou-se infrutífera, 

conforme documentos a seguir juntados.

No mais, fora promovida, ainda, a pesquisa pelo sistema Renajud, 

conforme documentos também a seguir juntados.

No ponto, “a priori”, o registro de alienação fiduciária impede que a 

penhora recaia sobre o veículo placa IIW-7979. Afinal, por tal garantia, o 

veículo não pertence à parte executada.

 Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245594 Nr: 13230-68.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON ANDRADE RODRIGUES & CIA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP, VANUSA SANTANA - OAB:23334/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 97, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias 

para que a parte autora comprove a mora do devedor, como determinado 

às fls. 89/89-verso.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116626 Nr: 6671-76.2009.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG, ISOLDA KRUG
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AUGUSTO 

BARBOSA - OAB:10061/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl., diante da 

certidão de fl. retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para requererem o 

que de direito, no prazo de quinze dias, promovendo as diligências 

necessárias para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 155948 Nr: 4555-58.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065-A/MT

 Vistos.

Fora promovido o bloqueio do valor executado nos autos, como se vê à fl. 

769.

A parte executada, devidamente intimada, manifestou sua concordância 

às fls. 774/774-verso.

Pois bem.

De início, considerando a concordância expressa da parte executada, 

CONVERTO o bloqueio de fl. 769 em penhora, sem necessidade de 

lavratura do termo, conforme documentos a seguir juntados.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes em litígio acerca da conversão do 

bloqueio em penhora.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos, a Secretaria 

de Vara, caso a conta bancária seja de titularidade do digno advogado e 

não se trate apenas de levantamento de honorários advocatícios, deverá 

certificar se (a) possui procuração “ad judicia” para receber e dar 

quitação e, na hipótese de a parte exequente ser analfabeta, se (b) a 

procuração fora lavrada por instrumento público. Atendidas tais 

exigências, EXPEÇA-SE alvará como solicitado.

No entanto, na eventualidade de a procuração não satisfazer as 

exigências elencadas anteriormente, INTIME-SE a parte exequente para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, suprir a falha, sob pena de o alvará, quanto 

ao débito principal, ser expedido em nome da própria parte.

Suprida a falha, EXPEÇA-SE alvará como solicitado. Se o prazo 

transcorrer “in albis”, EXPEÇA-SE, no tocante ao débito principal, alvará 

em nome da própria parte.

Por outro lado, na hipótese de a conta bancária estar em nome da parte ou 

de se tratar apenas de levantamento de honorários advocatícios, 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado, desde que se verifique que o digno 

advogado subscritor do requerimento possui procuração juntada aos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado.

Vale esclarecer que, em havendo pedido de levantamento de honorários e 

de débito principal, cada levantamento deverá receber o tratamento que 

lhe é peculiar, com as providências necessárias, conforme acima 

delineado.

Por fim, CONCLUSOS para a extinção da execução.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123872 Nr: 2898-86.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA INES CASANOVA GRANDO CARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELI PAULO CRESTANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO OLIVEIRA 

MACHADO - OAB:9012/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos. Acerca da impugnação ao cálculo apresentado pela parte 

executada às fls. 558/559, no que tange à incidência de juros moratórios 

sobre as custas/taxa, os juros incidem automaticamente da intimação para 

pagamento espontâneo quando, devidamente intimado para tanto, a parte 

devedora permanecer inerte, ou seja, não adotando qualquer postura 

proativa para pagamento, carecendo, então, de provocação da parte 

credora. Logo, no vertente caso, não tem vez a incidência de juros de 

mora, uma vez que, até o momento, não houve intimação da parte 

executada para promover o pagamento espontâneo da dívida. (...) Dessa 

feita, devem ser afastados os juros de mora incidentes sobre as 

custas/taxas. Por outro lado, para que não reste qualquer dúvida, a 

correção monetária sobre as custas/taxa deve incidir a partir do 

respectivo desembolso. Sobre tal questão, as partes não tergiversam nos 

autos, tanto sobre a incidência como sobre o termo inicial. Dessa feita, 

ENCAMINHEM-SE os autos à Contadoria Judicial para retificar o cálculo de 

fls. 545/547, observando, no que tange às custas/taxas, o que fora fixado 

pela vertente decisão. Realizados os cálculos, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem em 15 dias, valendo o silêncio como concordância, 

oportunidade em que deverão requer o que entenderem de direito para o 

andamento do feito. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 112007 Nr: 2225-30.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBEM KRUG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBRÓSIO CINTRA - 

OAB:8.934 OAB/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12.007 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. A petição de fls. 304/307 informa que o acordo fora descumprido 

pela parte executada. Dessa feita, o seu descumprimento acarreta o 

prosseguimento do feito, conforme disposto no art. 922, parágrafo único, 

do CPC. Desse modo, na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte 

executada, pelo seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o 

débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de incidência de multa 

de 10% e de honorários advocatícios também de 10%. Após, se 

transcorrer “in albis” o prazo, INTIME-SE a parte exequente para 

atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo. (...) Dessa feita, certificado o levantamento e não havendo 

pendências, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSOS para análise dos demais 

pleitos incrustados às fls. 304/307-verso. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265286 Nr: 28672-74.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMERSON FONTANA BARBOSA DA SILVA, VITOR 

HUGO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN MARCOS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Considerando que o cálculo de fls. 149/151, “a priori”, se mostra 

equivocado, mormente no que se refere à base de cálculo para os 

honorários advocatícios na fase de execução e para a multa, na forma do 

artigo 524, § 2º, do CPC, ENCAMINHEM-SE os autos ao Contador Judicial 

para apurar o valor da dívida.No ponto, o aludido cálculo da dívida deverá 

observar que a base de cálculo da multa e da verba honorária é o valor do 

crédito perseguido na execução da sentença. Ou seja: a multa e a verba 

honorária terão o mesmo valor.(...)No mais, o aludido cálculo deverá, 

ainda, promover o decote dos valores depositados na conta única 

vinculada ao vertente feito e que serão levantados em favor da parte 

exequente, conforme documentos a seguir juntados.Com o cálculo, 

INTIME-SE a parte exequente para manifestar no prazo de 15 dias, 

pugnando o que entender de direito, valendo o silêncio como 

concordância.Por fim, CONCLUSOS para análise dos pleitos incrustados 

às fls. 145/146.Sem prejuízo das determinações anteriores, CUMPRA-SE 

integralmente o ato judicial de fls. 143/143-verso.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 241 de 1008



 Cod. Proc.: 5774 Nr: 588-64.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DIRCEU DIAS RODRIGUES, LÍDIA 

LIBERA BENA RODRIGUES, DIRCEU DIAS RODRIGUES FILHO, ADRIANA 

DIAS RODRIGUES DO NASCIMENTO, ANDREIA DIAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADHEMAR CARLOS 

RODRIGUES CRUZADO - OAB:9740-B/MT, CRISTIANE YURI 

MATUZAWA - OAB:28.738, Fábio Bertoglio - OAB:36424, Fausto Luís 

Morais da Silva - OAB:36427, HENRIQUE JAMBISKI PINTO DOS 

SANTOS - OAB:31694, HÉRICK MARDEGAN - OAB:28.215-SP, ITELVINO 

HOFFMAN - OAB:3441/MT, JOSÉ TADEU DE ALMEIDA BRITO - 

OAB:32.492, Juliana Rui Fernandes dos Reis - OAB:27.702, Kellen 

Cristina Bombonato Santos de Araújo - OAB:36778, LEONARDO 

HENRIQUE BARBOZA - OAB:178.038, Luciana Esteves Marrafão - 

OAB:26346, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 6.005A, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - OAB:34206, 

RUY FERREIRA JUNIOR - OAB:MT11.278-b, SÉRGIO PAVESI FIGUERÔA 

- OAB:27.919/PR

 Vistos.

 De início, DEFIRO o pedido de sucessão “causa mortis”, promovendo-se a 

alteração na distribuição e autuação para constar como parte executada o 

Espólio de Dirceu Dias Rodrigues, devidamente representado pelos 

herdeiros Lídia Libera Bena Rodrigues, Adriana Dias Rodrigues do 

Nascimento, Andrea Dias Rodrigues e Dirceu Dias Rodrigues Filho, uma 

vez que, devidamente citados na forma do artigo 690 do CPC, 

mantiveram-se inertes (fls. 723/724 e fls. 786/787).

Passo seguinte, para que seja possível a análise do pleito de fl. 790, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

cálculo atualizado da dívida, promovendo, ainda, o decote dos valores já 

percebidos nos autos.

Após, CONCLUSOS para análise dos pleitos de pesquisa Bacenjud, 

Renajud e Infojud (fl. 790).

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108295 Nr: 6961-28.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTACIANO MARIANO ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PAULO TINOCO, ALMINDO PEREIRA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, KAMILLA PALÚ SASSAKI - OAB:OAB/MT 16.898, 

KATIA CRISTINNA RODRIGUES - OAB:13451/MT, RENATA M. DE A. V 

NETO DEBESA - OAB:11674/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria - OAB:

 Vistos.

Em primeiro plano, nota-se que os executados não foram intimados da 

penhora aperfeiçoada à fl. 198, conforme o despacho de fl. 183. Isso 

porque a DPE somente assistiu os executados, na qualidade de curadora 

especial, pela situação de presos, conforme o ato judicial de fl. 28, o que 

não mais se verifica na medida em que foram citados pessoalmente nas 

respectivas residências acerca da conversão para execução por quantia 

certa (fls. 88 e 136).

 De outro norte, a Sra. Tereza das Graças Ribeiro Rosa, às fls. 217/218, 

com a juntada dos documentos de fls. 219/231-verso, pede a 

reconsideração da decisão de fl. 215 que indeferiu o seu pedido de 

habilitação como terceira interessada.

Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) INTIMEM-SE os executados nos termos do despacho de fl. 183, 

mormente sobre a lavratura do termo de penhora (fl. 198), com a 

respectiva nomeação como depositário fiel, além da própria expedição da 

carta precatória (fl. 200).

 II-) PROMOVA-SE a exclusão da DPE como curadora especial, já que os 

executados não estão mais segregados.

 III-) INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre o pedido de reconsideração de fls. 217/218, instruído pelos 

documentos de fls. 219/231-verso.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 326938 Nr: 23980-61.2019.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO MIOLLI AVELINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 12 de março de 2020, às 

13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 146085 Nr: 5797-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE MARIA LORENZETTI MARASCA, 

JOACIR MARASCA, EMERSON VALDIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529-A MT, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT, MARCOS 

ROBERTO DA SILVA VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 Vistos.

 Diante da petição de fl. 291, DEFIRO o prazo de 20 (vinte) dias para que a 

parte exequente apresente a certidão atualizada da matrícula do imóvel 

dado em garantia do débito.

Por oportuno, o pedido de pesquisa de veículos pelo sistema Renajud 

esbarra no conteúdo do Agravo de Instrumento n. 

1011648-50.2018.8.11.0000 (fls. 250/257-verso), tendo em vista a 

determinação para que a penhora recaia, necessariamente, no bem dado 

em garantia.

 Posto isso, INDEFIRO o pedido de fls. 284/284-verso.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 1189 Nr: 397-19.1997.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO SERRA TANGARÁ LTDA, JOSÉ 

DANIEL ROSSI VILELA SILVA, LUIZ GUILHERME ROSSI VILELA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Girardelli Vilela - 

OAB:266554 SP, PATRÍCIA CONTAR DE ANDRADE - OAB:14383/B

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIME-SE a parte exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que entender de direito para o 
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andamento do feito.

Transcorrido “in albis” o prazo, INTIME-SE a parte exequente, 

pessoalmente e pelo digno advogado, na forma o artigo 485, § 1º, do CPC.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 127011 Nr: 5893-72.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:OAB/PR 30.890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos.

Tendo em conta que se trata de título executivo judicial, AO ARQUIVO com 

as anotações e baixas de estilo, aguardando eventual manifestação da 

parte exequente.

Caso a parte localize patrimônio, que reaviva a vertente execução, 

bastará apresentar o correlato requerimento, desde que a pretensão não 

esteja fulminada pela prescrição, nos moldes do artigo 921, § 1º e 

seguintes, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 328926 Nr: 25461-59.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITO COMERCIO DE PEDRAS EIRELI, KATIA 

ARIANE DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104814 Nr: 3581-94.2008.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO RODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO BORTOLUCCI, MARIA HELENA 

SOTTA BORTOLUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS RODER DE PAULA - 

OAB:23934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, JULIANA DE FATIMA LANI - OAB:16059/O, LUCIANO 

CARNEVALI - OAB:OAB/SP 106.226, Regiane Luzia Welter - 

OAB:10690

 Considerando que os executados José Antonio Bortolucci e Maria Helena 

Sotta Bortolucci já foram intimados por meio do advogado e deixaram 

transcorrer “in albis” o prazo para manifestação (fl. 121), bem como os 

Srs. Mario Coraini e Maria de Lourdes Mandaio Coraini também foram 

intimados via carta com aviso de recebimento (fl. 167-verso) e 

manifestaram às fls. 141/151, INTIMEM-SE os Srs. Maria José Sotta 

Bortolucci, José Rodrigo Sotta Bortolucci, Maria Antonia Sotta Bortolucci, 

Oliver Pegoraro, Ermelinda Carlota M. Pegoraro, Claudinei Marinho Coraini e 

Naia Regina Silva Coraini, para, no prazo de 15 dias, manifestarem sobre a 

petição e documentos de fls. 83/85-verso, mormente no que tange à 

alegação de fraude à execução, conforme já determinado no ato judicial 

de fl. 119, oportunidade em que os terceiros também deverão ser 

intimados para, se quiserem, oporem embargos de terceiros, no prazo de 

15 dias, conforme o artigo 792, § 4º, do CPC, nos seguintes endereços:

(...)Por fim, considerando que na pesquisa em anexo consta o óbito do Sr. 

Clovis Fernandes, INTIME-SE a parte exequente, na forma do artigo 688, 

inciso I, do CPC, para que, no prazo 30 dias, promova a sucessão “causa 

mortis”, com a juntada, nestes autos, da certidão de óbito, bem como 

indicando os herdeiros, com qualificação e endereço, caso inexistente 

inventário em curso, ou indicando o inventariante, com a juntada do termo 

de nomeação, além da qualificação e endereço, se existente inventário em 

curso.INTIME-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 108293 Nr: 6956-06.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO BORTOLUCCI, MARIA HELENA 

SOTTA BORTOLUCCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, Regiane Luzia Welter - OAB:10690

 Vistos.

CUMPRA-SE, como prolatado, o ato judicial de fl. 205, pois, conforme a 

matrícula juntada aos autos (fls. 204 e 210), os executados são 

proprietários de apenas 1/3 do imóvel.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 123795 Nr: 2799-19.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA DE CRÉDITO MÚTUO 

DOS MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFA DE ASSIS BARCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:OAB/MT 4.677, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:OAB/MT 4667, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 

9.247, Pedo Sylvio Sano Litvay - OAB:7042, PEDRO SYLVIO SANO 

LITVAY - OAB:OAB/MT 7.042, Rodolfo Ruiz Peixoto - OAB:15869/mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR DE 

CARVALHO BARCELOS - OAB:11652/MT

 Posto isso, REJEITO a exceção de pré-executividade. CUMPRA-SE o ato 

judicial de fl. 282, uma vez que o cálculo atualizado já fora apresentado às 

fls. 290/290-verso.No mais, as declarações de imposto de renda da parte 

executada (fl. 202), aliadas aos documentos de fls. 212/222, permitem 

concluir que faz jus à concessão da justiça gratuita, mesmo porque a 

impugnação da parte exequente ao pedido em questão, como se vê às fls. 

291-verso/292, não apresentou qualquer fato que depusesse contra o 

benefício. Logo, DEFIRO o pedido de justiça gratuita à parte executada. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 143211 Nr: 2712-92.2012.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSO DA SILVA, NATAL FERNANDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA 

FRANCISCA DE SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A citação por edital pressupõe o esgotamento das diligências nos 

endereços apontados nos autos.No vertente caso, conforme se vê à fl. 

97, fora informado o suposto óbito do executado Natal Fernando Lopes. 

Porém, conforme pesquisa juntada a seguir, essa informação não fora 

ratificada por qualquer documento, de modo que, até que sobrevenha 

informação segura sobre o suposto passamento, deve-se persistir na sua 

localização e citação. Por outro lado, como já ressaltado à fl. 88, a certidão 

de fl. 63 revela que o executado Edilso da Silva já fora citado, pendendo 

apenas a comunicação do executado Natal Fernando Lopes.Nessa ordem 

de ideias, a localização da parte executada, acima de tudo, visa assegurar 

o exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, INFOSEG, 

SIEL e INFOJUD, sendo certo que é de incumbência da própria parte 

manter atualizado o respectivo cadastro, principalmente na Receita 

Federal e na Justiça Eleitoral.Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do 

CPC, a requisição pelo Juízo de informações sobre o endereço da parte 

executada nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de 

serviços públicos apresenta-se como pressuposto indispensável para a 

citação editalícia.Assim sendo, as diligências anteriores já serão 

suficientes para expurgar qualquer nesga de nulidade em eventual citação 

por edital. Afinal, se a própria parte negligenciou em manter o endereço 

atualizado nos mencionados cadastros, retira-lhe qualquer legitimidade 

para se insurgir contra as consequências da constatação do paradeiro 

incerto e desconhecido.É lógico que haveria, além dessas, infindáveis 

fontes para pesquisa de endereço, porém, as que ora se lança mão 

mostram-se suficientes.Dessa feita, PROMOVA-SE a citação pessoal do 

executado Natal Fernando Lopes, nos termos do ato judicial de fls. 

88/88-verso, nos seguintes endereços: (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156961 Nr: 5576-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos.

Como requerido às fls. 459/160, OFICIE-SE ao INDEA para que, no prazo 

de 15 dias, indique a existência de semoventes registrados em nome do 

executado, bem como a sua localização.

 Com a resposta do INDEA, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, manifestar sobre a resposta do ofício.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243632 Nr: 11723-72.2017.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR GIONGO, IVONETE FATIMA BENINI 

GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO VALENTIM - 

OAB:16.738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB: MT 9189, JOSE MARCIO MARQUIORETO - 

OAB:14021, LUIZ ORIONE NETO - OAB:3606/MT

 Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, 

no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.CUMPRA-SE a decisão 

de fls. 255/255-verso.INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277984 Nr: 7395-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA SOUZA SERAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A localização da parte demandada, acima de tudo, visa assegurar o 

exercício pleno do devido processo legal. Com esse objetivo, fora 

promovida pesquisa de endereço nos sistemas BACENJUD, INFOSEG e 

SIEL, sendo certo que é de incumbência da própria parte manter atualizado 

o respectivo cadastro, principalmente na Receita Federal e na Justiça 

Eleitoral.

Vale dizer que, na forma do art. 256, § 3º, do CPC, a requisição pelo Juízo 

de informações sobre o endereço da parte demandada nos cadastros de 

órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos apresenta-se 

como pressuposto indispensável para a citação editalícia.

Posto isto, PROMOVA-SE a citação pessoal da parte demandada nos 

moldes do ato judicial de fl. 43, nos seguintes endereços: (a) Avenida 

Maringá, n. 471-N, Módulo 03, Juína/MT, CEP: 78.320-000 e (b) Rua João 

de Barro, n. 194, Módulo 04, Juína/MT, CEP: 78.320-000.

Para auxiliar o Oficial de Justiça, deve constar do mandado o seguinte 

terminal telefônico: (66) 3566-1137.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 304894 Nr: 6678-19.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO GABRIEL DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO ANTONIO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 21128B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANE SOARES 

MARTINAZZO - OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 Não havendo qualquer outra questão prejudicial a ser apreciada ou 

irregularidade a ser expurgada, DOU POR SANEADO O PROCESSO, 

passando à organização de sua instrução. A par disso, consoante o 

disposto no artigo 357 do Código de Processo Civil, FIXO os seguintes 

pontos controvertidos que dependam de dilação probatória: (...).Dessa 

feita, DEFIRO a prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, eis 

que terão o condão de descortinar os pontos controvertidos. Consigno 

que o ônus da prova deverá seguir a regra geral prevista no “caput” e 

incisos I e II do art. 373 do CPC, uma vez que o contrato de fls. 13/17 fora 

celebrado entre particulares, não havendo que se falar, por ora, em 

relação de consumo, além do que não se depara com qualquer elemento 

que demonstre a impossibilidade da parte demandada em produzir 

provas.Dessa feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 04 de março de 2020, às 16h00min, devendo as partes apresentarem 

rol de testemunhas no prazo de 15 dias, na forma do § 4º do art. 357 do 

CPC, bem como procederem à sua intimação, conforme determina o art. 

455 do CPC.Na intimação das partes para prestarem depoimento pessoal 

constará a advertência da pena de confissão, consoante estabelece o § 
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1º do art. 385 do CPC.Sem prejuízo, na forma do art. 6º do CPC, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 dias, havendo contrato escrito, juntar 

o respectivo contrato de compra e venda do veículo “Gol”, firmado 

originariamente entre as partes.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 324356 Nr: 22089-05.2019.811.0055

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA 

MARQUES SALDANHA ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DU PONT DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES LEONARDO PARENTE 

DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 OAB/MT, 

PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT, RUBIANE KELI 

MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 Vistos.

Trata-se de embargos à execução por negativa geral opostos pela 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na qualidade de curadora 

especial dos executados CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR e FERNANDA 

COSTA MARQUES SALDANHA ELIAS, na execução promovida por DU 

PONT DO BRASIL S/A.

Após um ato e outro, a parte embargada apresentou contestação às fls. 

09/14, sustentando que os embargos apresentados não têm o condão de 

desconstituir o título alvo da execução, pugnando, então, pela sua 

improcedência.

 Réplica às fls. 16/16-verso.

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, não havendo, salvo melhor 

juízo, a necessidade de dilação probatória.

Sem delongas, tendo em conta a apresentação de embargos à execução 

por negativa geral, bem como por não vislumbrar este Juízo questão, 

nesta seara, que importe ofensa ao ordenamento jurídico, o título 

executivo persiste hígido.

Vale dizer que os embargos também possuem natureza de demanda 

incidental, de sorte que sem a indicação precisa de algum vício que recaia 

sobre a execução, a improcedência é medida de rigor.

Ante o exposto, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e JULGO 

IMPROCEDENTE o pleito da parte embargante, razão porque DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos termos do inciso I do art. 

487 do CPC.

CONDENO a parte embargante ao pagamento das despesas, custas e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos 

termos do § 2º do art. 85 do CPC, contudo, condenação essa suspensa, 

na forma do § 3º do art. 98 do CPC.

P.I.C.

Transitada esta em julgado, JUNTE-SE cópia da sentença/acordão e da 

respectiva certidão de trânsito em julgado aos autos da execução. Após, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixa de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 326521 Nr: 23634-13.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCONE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DESIGNO audiência de conciliação para o dia 05 de março de 2020, às 

16h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio 

Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de resposta 

observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das partes quanto 

à realização da audiência de conciliação/mediação e insucesso da 

composição amigável, com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157236 Nr: 5852-03.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

LORENZETTI - LTDA, LUCIANO LUIS BECKER LORENZETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO LUIZ LUGLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES 

- OAB:OAB/MT 18323, JULIANA DE FATIMA LANI - OAB:16059-O/MT, 

LETICIA BORGES POSSAMAI - OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE 

- OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl., diante da 

certidão de fl. retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para requererem o 

que de direito, no prazo de quinze dias, promovendo as diligências 

necessárias para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181535 Nr: 23657-32.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIVALDO NUNES LACERDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIZA ZANCHETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEVERSON DE FIGUEIREDO 

PINTEL - OAB:5380/MT, Julierme Romero - OAB:6240/MT, RODRIGO 

CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl., diante da 

certidão de fl. retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para requererem o 

que de direito, no prazo de quinze dias, promovendo as diligências 

necessárias para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61493 Nr: 3047-87.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.165-A/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:17.980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl., diante da 

certidão de fl. retro, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de 

imprensa a fim de intimar os advogados da parte autora para requererem o 

que de direito, no prazo de quinze dias, promovendo as diligências 

necessárias para o prosseguimento do feito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209598 Nr: 1769-36.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABDM, AMB, SDSM, VBDM, MVGADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, Nelson Garcia da Silva Junior - OAB:348.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desde modo, passo a algumas considerações. Como já mencionado por 

este juízo, nos autos de inventário não cabe qualquer discussão acerca 

de propriedade ou posse dos bens do de cujus, devendo estes estar com 

a propriedade definida e regularizada em nome do de cujus, quando do 

óbito. Quanto aos demais bens, havendo divergências acerca da 

propriedade, devem ser propostas as ações pertinentes, pelas vias 

ordinárias.Outrossim, no que diz respeito ao pedido de busca e apreensão 

nos autos de inventário, entendo que não merece procedência, com efeito, 

conforme já consginado na decisão de recebimento da inicial, caso os 

bens e documentos não sejam entregues, deverão ser propostas as 

ações pertinentes pelos herdeiros. Não é demais lembrar que o irmão do 

de cujus, Sr. Drildo Alves de Melo, não é parte neste processo, não 

havendo que ser deferida busca e apreensão em desfavor desde, uma 

vez que não caberá contraditório e a devida ampla defesa.Já no que 

concerne ao pedido de providências quanto a seguro de vida, este 

também não merece prosperar, considerando que esta verba não faz 

parte do rol de bens a serem inventariados, desde modo, cabe aos 

herdeiros, sentindo-se prejudicados, buscar a via adequada para 

propositura das ações pertinentes.Por fim, quanto ao ofício a Delegacia de 

Tangará da Serra, para informar acerca do inquérito policial, vejo que esta 

medida não condiz com o tramite do inventário, devendo a parte buscar a 

via adequada, até mesmo administrativa para conhecimento do andamento 

do referido inquérito policial.Posto isso, indefiro os petitórios e dando 

prosseguimento ao feito, intime-se o inventariante para retificar as 

primeiras declarações, apresentando somente os bens com a propriedade 

regularizada em nome do de cujus, relacionando tanto os bens como as 

dívidas, todos devidamente comprovados documentalmente, conforme 

determinado à fl. 255.Sem prejuízo das determinações acima, designo 

audiência de conciliação para a data de 18/03/2020, às 

16h30min.Intimem-se todos os herdeiros.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 235310 Nr: 1540-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:23.195, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT, 

WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - OAB:10.907/MT

 Vistos.

Converto o feito em cumprimento de sentença, nos termos do art. 536 do 

CPC.

Outrossim, considerando as disposições contidas no art. 536, §1º, do 

Código de Processo Civil, como meio de caráter coercitivo, a fim de 

conferir efetividade ao comando judicial, DETERMINO:

I – INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir a obrigação de fazer mantendo o plano de saúde existente em 

favor da menor Lívia Vitória Calente Cabral, conforme acordo entabulado 

às fls. 226/227, sob pena de aplicação de multa diária.

II – Para pronto cumprimento da obrigação, fixo os honorários advocatícios 

em 20% do valor da causa.

III - Por fim, proceda-se a Sra. Gestora Judiciária com a retificação na capa 

dos autos, fazendo constar cumprimento de obrigação de fazer.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330815 Nr: 503-72.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PCRT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON SEVERINO MARTINS 

- OAB:9807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. V, do CPC, pois à ação não foi atribuído o valor 

da causa.

Com efeito, estabelece o art. 291, do CPC, que: “A toda causa será 

atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico 

imediatamente aferível”.

Assim, mesmo considerando que as ações de estado da pessoa, tem 

valor inestimável, havendo partilha de bens, entendo que as custas devem 

incidir sobre o valor destes.

Na esteira desse entendimento, vale colacionar os seguintes precedentes 

da jurisprudência, in verbis:

“A Ação de divórcio é de valor inestimável, por se tratar de estado da 

pessoa, ainda que existam bens a partilhar e que as custas incidam sobre 

o valor destes.” (Ac. 1ª Câm. Civ. Do TJSP, na Ap. Civ. 22.248, RT 

574/113).

“Embora a ação de dissolução de sociedade de fato entre concubinos não 

tenha conteúdo econômico imediato, pois só após a partilha de acervo 

societário a imediatidade se dará, o autor não tem o arbítrio de atribuir a ela 

um valor ínfimo. Há de fazê-lo levando em conta o direito material que lhe 

serve de alicerce, ainda que por estimativa – art. 258 do CPC”. (Ac. 2ª 

Câm. Do TJRJ. No AI 1363/88, j. 24.02-89, COAD 45.398).

 Assim sendo, intime-se o procurador da parte requerente, para que, no 

prazo de 15 dias, emende a petição inicial e atribua a causa seu correto 

valor, sob pena de indeferimento da exordial e/ou cancelamento da 

distribuição, consoante estabelece o art. 321 c/c art. 330, inciso IV, ambos 

do Código de Processo Civil.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318637 Nr: 17730-12.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMM, GMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOLDERA DALLEK - 

OAB:20688/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o autor na pessoa do seu advogado para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias manifeste acerca da certidão do Oficial de Justiça 

juntado à fl. 25.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 314111 Nr: 13966-18.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:13.978-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 Certifico que a contestação apresentada às fls. 60/71 é tempestiva. 

Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 1.221 da CNGC, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora a impugná-la, 

querendo, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227678 Nr: 16434-57.2016.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IZAURA BATISTA DE AGUIAR, MANOEL BATISTA DE 

AGUIAR, IVAN TERTULIANO DE OLIVEIRA, IVO ANTONIO BATISTA DE 

AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRENE ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO - 

OAB:6160-B/MT, VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - OAB:6160/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação para o dia 18/03/2020, às 16h 00mim.

 Intimem-se as partes e seus procuradores, para que compareçam a 

audiência acima designada.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 306598 Nr: 8007-66.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE Alecir Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a inventariante, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Intime-se. As providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 303200 Nr: 5066-46.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADO, DADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE Alecir Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro nos artigos 615 c.c 611, ambos do Código de 

Processo Civil, e verificando a ilegitimidade ativa da parte autora, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VI, do mesmo codex.Pelo princípio da causalidade, condeno o 

requerente no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, corrigidos 

monetariamente desde o ajuizamento da ação, o que faço com fundamento 

no § 2º, do art. 85, do CPC.Todavia, não obstante a sucumbência que é 

imposta à parte requerente, por se tratar de beneficiária da Justiça 

Gratuita, isento-a de pagamento de custas e honorários advocatícios, 

sendo que a cobrança ficará registrada e suspensa, pelo prazo de 05 

(cinco) anos, nos termos do artigo 12, da Lei 1.060/50, ou seja, o 

pagamento de eventuais custas até o momento, ficará suspenso e 

sobrestado até o avento da circunstância prevista no art. 12 da Lei 

1.060/50.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, mediante as baixas necessárias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 306045 Nr: 7535-65.2019.811.0055

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE Alecir Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FABIANO RIBEIRO 

SANTOS - OAB:16885 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a Inventariante, para querendo manifestar-se nestes autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306595 Nr: 8001-59.2019.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o requerente na pessoa do seu advogado, para que 

manifeste interesse no prosseguimento do feito no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 290615 Nr: 17504-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNA KATIA SILVA SANCHES 

- OAB:10.638/MT, RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - 

OAB:20.491/O-oab MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16990

 Certifico que, intimo o requerente na pessoa do seu advogado para, 

querendo, manifestar acerca da juntade de fls. 144/149 no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221865 Nr: 11597-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDSP, IDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o requerente na pessoa do seu advogado, para que 

manifeste acerca da juntada de fls. 60/61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329130 Nr: 25608-85.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDVLM, IVLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:24784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 51, que designo o dia 

21/02/2019 às 13h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 
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NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330171 Nr: 26429-89.2019.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 16, que designo o dia 

21/02/2019 às 13h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272189 Nr: 2804-60.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Manoel Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 91, requerendo a concessão de prazo, 

que em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo a 

parte autora que o processo ficará suspenso pelo prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274753 Nr: 4789-64.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMADS, IABM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - 

OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimação do advogado da parte autora dos termos da decisão de fls.77 a 

seguir transcrita:"Vistos.DESIGNO audiência de conciliação, instrução e 

julgamento para o dia 11/02/2020 às 16h45min.Cite-se o requerido no 

endereço informado, e, intime-se a representante da requerente a fim de 

que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados e 

testemunhas, independentemente de prévio depósito de rol, importando a 

ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a daquele em 

confissão e revelia.Consigne-se no mandado, que caso na audiência não 

tenha acordo, poderá o requerido contestar, desde que o faça por 

intermédio de advogado, passando-se, em seguida, a oitiva das 

testemunhas e à prolação da sentença.Ciência ao Ministério 

Público.Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324264 Nr: 22033-69.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GBDP, GBDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663, JAQUELINE BOTTCHER PROCOPIO - OAB:23753/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 46, que designo o dia 

21/02/2019 às 16h00, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça na audiência 

acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 334, § 3º do 

NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 306844 Nr: 8204-21.2019.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BAXDV, CXDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Queiroz - OAB:23393/0, 

RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - OAB:23.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 18,36/37 e 46, que designo o 

dia 17/04/2019 às 13h00, para audiência de tentativa de conciliação que 

se realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de 

Solução e Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim 

Mirante, no Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, 

ainda, que intimo o(a) advogado(a) da parte autora para que compareça 

na audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 312820 Nr: 12890-56.2019.811.0055

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, ante a petição de fls. 44 requerendo a concessão de prazo, que 

em cumprimento ao art. 1º da Ordem de Serviço nº 001/2018 intimo a parte 

autora que o processo ficará suspenso pelo prazo de 30 (trinta ) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 283684 Nr: 12041-21.2018.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFQ, NRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCFDS, EDVMFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo o inventariante na pessoa do seu advogado, para que 

no prazo de 5 (cinco) dias dê fiel cumprimento ao intem"3.c" da decisão fl. 

60-v, transcrevo: "c) As certidões negativas atualizadas, de inexistência 

de débitos junto as Fazendas Públicas (Municipal, Estadual e Federal) em 

relação ao de cujus Vinicius Matheus Ferreira Schaedler."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303198 Nr: 5062-09.2019.811.0055
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: defensoria - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 Certifico, em cumprimento a decisão de fls. 48, que designo o dia 

21/02/2019 às 14h30, para audiência de tentativa de conciliação que se 

realizará na Sala de Audiência do CEJUSC - Centro Judiciário de Solução e 

Conflito, situada na Av. Tancredo Neves, 1220-N, Jardim Mirante, no 

Edifício do Fórum, na cidade de Tangará da Serra/MT. Certifico, ainda, que 

intimo o(a) advogado(a) da parte requerida para que compareça na 

audiência acompanhado(a) de seu(ua) constituinte, nos termos do art. 

334, § 3º do NCPC.

Vani Helena Alves

Auxiliar Judiciária

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330766 Nr: 454-31.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL APARECIDO BURGOS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S.A, 

BANCO BRADESCO CARTOES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 330766.

Vistos,

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, entendo que não há nos autos 

elementos que demonstrem a insuficiência de recursos pelo Requerente, 

tendo em vista a qualificação profissional do mesmo, qual seja “servidor 

público”, conforme declarado pelo próprio autor às fls. 23, motivo pelo 

qual, faculto a parte Requerente, para melhor análise do pedido de 

gratuidade formulado, juntar o seu comprovante de rendimento.

Ante o exposto, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar à para comprovar o estado de hipossuficiência, 

juntando aos autos declaração de Imposto de Renda (IR), conforme 

preleciona o art. 99, § 2º, do CPC, ou pague as custas iniciais sobre o 

valor da causa, sob pena de indeferimento da inicial (artigo 321, parágrafo 

único, do CPC) e cancelamento do registro e distribuição.

 Às providências.

Tangará da Serra-MT, 17 de janeiro de 2020.

 Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330782 Nr: 468-15.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CURITIBA-PR, CONSEG ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO INÁCIO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:PR/44.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 330782.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 328088 Nr: 24876-07.2019.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BOTELHO LUCIDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SCHECHELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS GHISI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 328088.

Vistos,

Diante do pagamento da primeira parcela das custas judiciais às fls. 20/23, 

recebo a petição inicial.

 Nos termos do art. 829 do CPC, determino que a parte executada seja 

citada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida, 

devendo ser a mesma advertida de que o prazo para embargar é de 15 

(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do mesmo estatuto legal.

 Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Sr. 

Oficial de Justiça deverá proceder de imediato à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte executada, sendo que a intimação far-se-á 

na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será 

intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens (art. 842 do CPC).

 Não sendo a parte executada localizada para ser citada, deverá o Sr. 

Oficial proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução (art. 830 do CPC), sendo que, nos 10 (dez) dias seguintes à 

efetivação do arresto, deverá procurar a parte devedora duas vezes em 

dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º).

 Frustradas as citações pessoal e com hora certa, deverá a parte 

exequente requerer a citação por edital da parte devedora.

 Findo o prazo do edital, terá o devedor o prazo a que se refere o art. 829 

do CPC, convertendo-se o arresto em penhora em caso de não 

pagamento.

 Não havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto pelo Sr. Oficial de 

Justiça, intime-se a parte exequente para que requeira as providências 

que entender necessárias no prazo de 05 (cinco) dias.

 Ademais, em respeito ao disposto no art. 827 do Código de Processo Civil, 

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, sendo que no caso de integral pagamento no prazo de 03 

(três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade (§1º).

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330720 Nr: 423-11.2020.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AILTON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 330720.

 Vistos,

 Compulsando aos autos, verifico que o contrato juntado com garantia de 

alienação fiduciária entre as partes (fls. 17/18) não contém a assinatura 

da parte requerida.

Desse modo, é insuficiente o conjunto probatório trazido pela parte autora, 

haja vista não restar comprovado que fora pactuado um contrato de 

alienação fiduciária entre as partes, conforme aduz o autor em sua inicial.

Nesta senda temos os seguintes julgados:

“BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária. Contrato não assinado pelo 

réu, conforme prova pericial grafotécnica. Negócio inexistente em face do 
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réu. Pretensão julgada improcedente. Recurso não provido.

(TJ-SP – APL: 00111675520098260533 sp 0011167-55.2009.8.26.0533, 

Relator: Sá Duarte, Data de Julgamento:15/09/2014, 33ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 16/09/214)” (grifo nosso)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

-PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEIÇÃO- 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA - PACTUAÇÃO E ASSINATURA IMPUGNADAS PELO RÉU - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO 

CONTRATUAL PELO DEMANDADO - ÔNUS DA PARTE AUTORA - 

REALIZAÇÃO DE EXAME TÉCNICO - DESÍDIA DO REQUERENTE - 

VERIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO VESTIBULAR MANTIDA - Não 

há violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal quando as razões se 

opõem ao que foi decidido na r. Sentença, evidenciando o inconformismo 

da Recorrente - Diante da negativa do Réu de que celebrou a Avença 

objeto da causa, com questionamento da veracidade da firma aposta no 

instrumento, incumbe à Demandante a demonstração da titularidade da 

assinatura lançada no documento - Não havendo a Requerente formulado 

pedido de produção de provas, mas, ao contrário, dispensado a 

consecução de diligências adicionais, encontra-se evidenciada a 

preclusão lógica, não podendo a litigante se valer, em grau de recurso, da 

alegação de violação ao Devido Processo Legal - Ausente a comprovação 

de que o Contato foi efetivamente ajustado pelo Postulado, improcede o 

pleito inicial.

(TJ-MG – AC: 10105120351264001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, 

Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 16/07/2019) (grifo 

nosso)

Assim, com fulcro no art. 321 do Código de Processo Civil, faculto a parte 

requerente emendar a inicial para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a 

cópia do contrato com garantia de alienação fiduciária devidamente 

assinado pela parte requerida, comprovando, desse modo, que realmente 

fora firmado o contrato entre as partes, isso sob pena de indeferimento da 

inicial e cancelamento da distribuição.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 17 de janeiro de 2020.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 327924 Nr: 24735-85.2019.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIANE CORDEIRO CORREA MEDRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 327924.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, 

fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem descrito na 

inicial.

Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação 

da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo a parte Requerente 

cumprido estes requisitos.

Quanto à comprovação da mora, em conformidade com o § 2º do art. 2º 

do Dec.-Lei nº 911/69, acompanho o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça:

 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. 

VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. 

NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A mora do devedor, na ação 

de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com 

garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento. 2. A mora do 

devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por 

intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio 

do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. 

Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida 

pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor 

e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da 

comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o 

prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578559 PR 2014/0174979-5, 

Min. Relator Raul Araújo. Data de Publicação: 03/03/2015. T4 – Quarta 

Turma. DJe 30/03/2015)

Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação 

contratual, bem como a mora da parte Requerida, in casu, comprovada 

pelo recebimento da notificação extrajudicial (fls. 14v).

Por outro lado, há receio de que a parte Requerente sofra danos pelo uso 

inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu pretenso direito.

Ante o exposto, defiro liminarmente a medida pleiteada.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem em 

mão da parte Requerente, na pessoa de seu representante legal ou a 

quem ela indicar.

Executada a liminar, cite-se a parte Requerida para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor na inicial, acrescidos das despesas 

processuais e honorários advocatícios, estes desde já fixados em 10% 

(dez por cento) do valor da divida (Dec.-lei, art. 3º, parágrafo 2º), hipótese 

na qual o bem lhe será restituído livre de ônus.

Por fim, se lhe aprouver, poderá o devedor fiduciante apresentar resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias da execução liminar (Dec.-lei, art. 3º, 

parágrafo 3º).

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2020.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330876 Nr: 536-62.2020.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AELSON ANTONIO DOS SANTOS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sebastião Carlos Araújo Prado 

- OAB:10.001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 330876.

Vistos,

Trata-se de ação de resolução contratual com pedido de liminar de tutela 

de urgência de busca e apreensão ajuizada por Comercial de 

Refrigeração Panan Oeste LTDA em desfavor de Aelson Antonio dos 

Santos, ambos devidamente qualificados.

Em apertada síntese, aduziu a parte autora que realizou venda mercantil 

para o requerido de 03 bens móveis, gravados com a cláusula de reserva 

de domínio, no valor total de R$ 2.172,00, dividido em 06 parcelas mensais.

Relatou que o requerido pagou somente as 02 primeiras parcelas, 

deixando de saldar as 04 parcelas restantes, tendo levado a protesto a 

primeira duplicada vencida.

Desse modo, requereu, em sede liminar inaudita altera pars, a concessão 

de tutela de urgência de busca e apreensão dos bens.

 Instruiu a inicial com os documentos de fls. 05/19.

 É o necessário à análise e decisão.

No que tange à antecipação de tutela, pleiteada em sede de liminar, 

cumpre-me pontuar que as tutelas sofreram diversas alterações e 

inovações trazidas pelo Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 

16 de março de 2015).

Uma dessas modificações se trata da tutela provisória, que compreende a 

tutela de urgência, regulada nos artigos 300 a 310, e a tutela de evidência, 

disciplinada no artigo 311, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Por sua vez, a tutela de urgência, pela sua natureza jurídica, classifica-se 

em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), sendo possível o seu 

requerimento em procedimento autônomo ou em caráter incidental.

In casu, a parte autora requereu a concessão da tutela de urgência de 

forma incidental, consistente no pedido de tutela antecipada para que seja 

determinada a busca e apreensão dos bens descritos na exordial.

O art. 300 do Código de Processo Civil disciplina dois pressupostos para a 
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concessão da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), 

consubstanciado na probabilidade do direito, perigo de dano (satisfativa) e 

no risco ao resultado útil do processo (assecuratório). Segundo o 

ensinamento de Cassio Scarpinella Bueno:

 “A concessão da Tutela Provisória de Urgência pressupõe: a) 

probabilidade do direito e b) perigo de dano ou o risco do resultado útil do 

processo (art. 300, caput). O magistrado pode exigir prestação de caução 

dos danos a serem suportados pelo requerido, ressalvada, 

expressamente, a situação do hipossuficiente economicamente (art. 300, 

§ 1º)”. (BUENO, Cassio Scarpinella. Novo Código de Processo Civil 

Anotado. São Paulo: Saraiva, 2015. p.24) (grifo nosso)

Portanto, consoante se extrai do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

 No caso dos autos, a probabilidade do direito se encontra 

consubstanciada nos documentos juntados, por meio do contrato de 

compra e venda com reserva de domínio, bem como do protesto da 

duplicata vencida, o que comprova a constituição em mora do requerido 

(fls. 10/12).

 O outro requisito, consistente no perigo de dano, também está 

demonstrado na possibilidade dos objetos serem depreciados até o final 

da demanda, o que justifica a concessão da medida pleiteada.

Nesse sentido tem se posicionado as jurisprudências:

“Compra e venda com reserva de domínio de máquinas. Ação de rescisão 

contratual. Deferimento liminar da busca e apreensão dos bens. 

Possibilidade. Devedora que não nega a inadimplência, tendo sido 

regularmente constituída em mora, por meio de protesto dos títulos. 

Exegese dos artigos 525 do Código Civil e do art. 1071 do Código de 

Processo Civil. Recurso improvido, rejeitada a preliminar.” (TJ-SP - AI: 

2150552-21.2015.8.26.0000, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

26/08/2015, 34ª Câmara de Direito Privado) (Original sem grifo)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Venda a crédito com reserva de domínio. 

Inadimplência de compradora. Abordagem desconstitutiva. Liminar de 

apreensão e depósito. Constituição em mora. Avaliação do bem 

clausulado. Recurso da ré. Desprovimento.” (TJ-SP - AI: 

2141823-69.2016.8.26.0000, Relator: Carlos Russo, Data de Julgamento: 

19/10/2016, 30ª Câmara de Direito Privado) (Original sem grifo)

 Ante o exposto, defiro a tutela postulada, determinando o a expedição do 

mandado de busca e apreensão e avaliação dos bens objeto do contrato 

de compra e venda com reserva de domínio celebrado entre as partes, 

depositando-se os bens em mão da parte autora, na pessoa de seu 

representante legal ou a quem ela indicar.

Sem prejuízo, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, designo 

audiência de tentativa de conciliação para o dia 18 de fevereiro de 2020, 

às 14h00, a ser realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos, 

devendo as partes comparecer acompanhadas de seus respectivos 

advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o art. 334, 

§9º, do mesmo Diploma Processual.

 Esclareço que, muito embora a parte autora tenha informado não ter 

interesse na realização de audiência de conciliação, conforme disciplina o 

inciso II do § 4º do art. 334 do Código de Processo Civil, a audiência 

somente não será realizada se ambas as partes manifestarem, 

expressamente, desinteresse na composição consensual, razão pela 

qual, deverá ser aguardada a manifestação da parte requerida nesse 

sentido.

Intime-se a parte autora da designação da audiência acima na pessoa de 

seu advogado (art. 334, § 3º, do CPC).

Cite-se e intime-se a parte requerida, advertindo-a que o prazo para 

contestação (de quinze dias úteis) será contado de acordo com a regra 

dos incisos I, II e III do art. 335 do Código de Processo Civil, conforme o 

caso.

Registro que as partes devem ser cientificadas que o comparecimento na 

audiência é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, 

por meio de procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir), sendo certo que a ausência injustificada será 

considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com 

multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa, nos termos do art. 334, § 8º, do CPC.

 Não obtida a composição ou não comparecendo qualquer das partes na 

audiência, nos termos do art. 335, inciso I, do CPC, iniciar-se-á o prazo 

para contestação. Quedando-se o Requerido inerte, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, conforme art. 344 

do CPC.

Na hipótese de a parte requerida alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, intime-se a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme 

preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020.

Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 778 Nr: 1095-88.1998.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA, APARECIDA PERRI 

BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/RJ: 

134.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668/MT, SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - OAB:6.320

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre a petição e os 

documentos de fls. 1.206/1475, no prazo comum de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198272 Nr: 13386-27.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI CÉZAR CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Otável Paim - OAB:, Luiz 

Otavio Paim - OAB:25822-O/MT

 Certifico que o advogado Luiz Otável Paim levou os presentes autos com 

carga rápida e até o presente momento não providenciou a sua devolução, 

impulsiono os presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no 

prazo de três dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 

1º, 2º e 3º do NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147939 Nr: 7783-75.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 Certifico que, tendo em vista a carta precatória ter sido devolvida sem 

cumprimento, intimo a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 293476 Nr: 19715-50.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED VALE DO SEPOTUBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA PAULA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA - 
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OAB:23.592-O, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 Certifico que decorreu o prazo no dia 07/11/2019, para a parte devedora 

pagar o débito, apesar de ter sido devidamente intimada da certidão de 

fls.124 pelo DJE, conforme certidão de publicação de fls.127, portanto 

intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 

5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305288 Nr: 6970-04.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOBÃO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSCHEIDT ARMAZENS GERAIS LTDA, 

RAPHAEL PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT, HARRI PSCHEIDT, 

TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS NASCIMENTO 

MARTINS - OAB:OAB/PR 47.262, ERICK RAPHAEL DOS SANTOS - 

OAB:OAB/PR 49783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELA GONTIJO DE 

QUEIROZ TORRES PAULINHO - OAB:MG 82961, JAMERSON JUAREZ 

ROCHA E SILVA - OAB:OAB/MG101660, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, SIMONE G. DOS MARES GUIA - OAB:OAB/MG 80.978, 

THOMAS MARCOS FRANCO ALVES ROCHA - OAB:OAB/MG 134.389

 Certifico que, tendo em vista a carta precatória ter sido devolvida sem 

cumprimento, intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232868 Nr: 21781-71.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURELIO NOGUEIRA OLYNTHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA SCHNEIDER MARHLOT, JOZIANE DE 

OLIVEIRA FAQUIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Certifico que a contestação de fls. 113/136 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 324247 Nr: 22026-77.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.TAPEJARA-RS - VARA JUDICIAL, AGUA VIVA 

POÇOS ARTESIANOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZUFFO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRAPUAN JORGE TEIXEIRA - 

OAB:88.425-RS, MARY ANGELA FELICISSIMO - OAB:22829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVAIR KICHEL ZUFFO - 

OAB:22480-MT

 Certifico que o advogado Evair Kichel Zuffo, representante da parte 

requerida, levou os presentes autos com carga rápida e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 326166 Nr: 23336-21.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, WEBERTTON DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, haja vista a indicação de data para a perícia em fl. 24, intimo 

as partes que ela dar-se-á no dia 03 de março de 2020, às 13hs, no 

consultório do Dr. Francisco Antonio Canhoto, localizado na Avenida 

Tancredo de Almeida Neves, n.635-W, Tangará da Serra-MT, devendo 

comparecer o requerente para a perícia.

Ademais, intimo as partes que os honorários periciais foram fixados pelo 

perito no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), e caso concordem, 

deverão depositar referido valor em juízo, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330782 Nr: 468-15.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CURITIBA-PR, CONSEG ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEO INÁCIO LONDERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA KOWALSKI FONTANA 

- OAB:PR/44.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao 

oficial de justiça, no bairro centro, a ser depositada em guia própria a ser 

expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), 

no campo "emissão de guias on line", "emissão de guia de diligência", 

juntando o comprovante nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 330813 Nr: 499-35.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MIRASSOL DO OESTE-MT, LONGO NEVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUSA HONORATO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - 

OAB:11475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUELLEN MENEZES 

BARRANCO - OAB:

 Autos n.º 330813.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2020.

 Leilamar Aparecida Rodrigues

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61057 Nr: 2666-79.2007.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETTI, JOSÉ PEDRO 

ROCKENBACH, ELONI ROCKENBACH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:OAB/MT 3.662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico e dou fé que, ante o teor da certidão retro, encaminho os autos a 

fim de intimar a parte autora para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) 

dias.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 318629 Nr: 17724-05.2019.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.LONDRINA 1ª VARA DE FAMILIA, ADAMA BRASIL 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAITON DA SILVA PEREIRA, Rosecler Goulart 

Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que, haja vista a certidão de fl. 23 do oficial de justiça, intimo o 

exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias, ficando advertido que, 

não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva será 

devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1006659-93.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Mario Mendes Ferreira (IMPETRADO)

 

Vistos, Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDREIA 

CRISTINA DE SOUZA SANTOS em face de atos praticados em tese pelo 

“DETRAN/MT – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTIO DE MATO 

GROSSO DE GESTÃO, representado pela autoridade coautora Mauro 

Mendes Ferreira com endereço para intimações em Palácio Paiaguás - Rua 

Des. Carlos Avalone, s/n - Centro Político Administrativo | CEP: 78049-903 | 

Cuiabá – MT In casu, no tocante ao mandado de segurança a competência 

para o processamento e julgamento do processo é definida segundo a 

sede funcional da autoridade coatora, tratando-se de competência 

absoluta. A jurisprudência é firme nesse sentido, cabendo destacar a título 

ilustrativo: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

COMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUTORIDADE IMPETRADA. 1 - A competência 

para julgamento de mandado de segurança é definida de acordo com a 

categoria e a sede funcional da autoridade impetrada, tratando-se, nestes 

termos, de competência absoluta e, como tal, insuscetível de ampliação. 2 

- Recurso desprovido”.(TRF 2ª R, AG 200202010460450, rel. Juiz Fed. 

Convocado MARCELO PEREIRA, OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, DJU 

04/07/2008, p. 404). PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

COMPETÊNCIA. SEDE DA AUTORIDADE COATORA. REMESSA PARA O 

JUÍZO COMPETENTE. 1. A competência para processar e julgar mandado 

de segurança é definida pela sede funcional da autoridade coatora. 2. 

Declarada a incompetência absoluta, deve o processo ser remetido para o 

Juízo competente (art. 113, § 2º, CPC). 3. Apelação a que se dá parcial 

provimento. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA 

ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE 

COATORA. SÚMULA 83, DESTA CORTE, APLICÁVEL TAMBÉM AOS 

RECURSOS INTERPOSTOS PELA LETRA A DO PERMISSIVO 

CONSTITUCIONAL. IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte se 

firmou no sentido de que a competência para conhecer do mandado de 

segurança é a da sede funcional da autoridade coatora. II. Aplicável a 

Súmula 83, desta Corte, aos recursos interpostos com base na letra a, do 

permissivo constitucional. III. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1078875 RS 2008/0169558-0, Relator: Ministro 

ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/08/2010, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2010) Por outro lado, o 

ilustre mestre HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, tratando do 

reconhecimento da incompetência absoluta, assim leciona, in verbis: “Os 

autos serão remetidos ao juiz competente, que terá de aproveitar todos os 

atos probatórios já praticados” (In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 

Forense, 26.ª ed., p. 189). Com efeito, sendo a inicial clara ao definir o ato 

impugnado e a autoridade que o praticou, e sendo certo que a referida 

autoridade possui sede funcional no Juízo da Comarca de Cuiabá e não 

nesta Comarca, de rigor o declínio da competência deste Juízo para 

aquele, o que deve ser feito de ofício. Isto posto, reconheço a 

incompetência absoluta deste Juízo e DECLINO, ex officio, da competência 

jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente ação, em favor 

do douto Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, para onde determino a remessa 

deste feito. Intime-se. Cumpra-se, com as baixas e anotações 

necessárias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 174049 Nr: 15859-20.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALÍRIO PEREIRA FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto (...), JULGO TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na presente demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido 

ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor da parte 

autora, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da 

Lei n.º 8.213/91, bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia 

seguinte ao da cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os 

valores pagos em sede de antecipação de tutela, até a data da 

implantação da aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme 

Súmula 204, do STJ.Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para 

tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, 

confirmando assim, a tutela antecipada.Outrossim, a correção monetária 

retroagirá a partir do dia seguinte ao da cessação administrativa do 

benefício incidindo sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de 

cada prestação, devendo-se, diante do novo regramento estabelecido 

pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no 

julgamento do RE 870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. No tocante aos 

honorários sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento 

dos honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para reexame necessário, tendo em vista que o 

valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, 

inciso I do Código de Processo Civil.No mais, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166061 Nr: 5185-80.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEL SAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na presente 

demanda, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento do 

referido benefício previdenciário em favor da parte autora, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como o pagamento do 13º salário, desde o dia seguinte ao da 
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cessação do auxílio-doença, devendo ser descontados os valores pagos 

em sede de antecipação de tutela, até a data da implantação da 

aposentadoria, com juros a partir da citação, conforme Súmula 204, do 

STJ.Quanto às parcelas anteriores, acrescido ainda de correção 

monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá 

ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando assim, a 

tutela antecipada.Outrossim, a correção monetária retroagirá a partir do 

dia seguinte ao da cessação administrativa do benefício incidindo sobre o 

débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação, 

devendo-se, diante do novo regramento estabelecido pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 

870.947/SE, ser aplicado o IPCA-E. No tocante aos honorários 

sucumbenciais, CONDENO a Autarquia Federal ao pagamento dos 

honorários advocatícios, fixados no percentual legal mínimo, conforme 

disciplinado no artigo 85, §3º, do CPC, que recairá sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do 

STJ.ISENTO a parte demandada ao pagamento de custas e despesas 

processuais, salvo valores despendidos pela parte autora, nos termos do 

art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.289/96 c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, para reexame necessário, tendo em vista que o 

valor da condenação não ultrapassará o limite previsto no artigo 496, §3º, 

inciso I do Código de Processo Civil.No mais, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160242 Nr: 9920-93.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNILSON PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14314/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164864 Nr: 3088-10.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIO ARLINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 195080 Nr: 10883-33.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETE DE MATOS ROLDÃO BELLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIA REZENDE DE 

MENDONÇA PESSOA - OAB:16165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 148613 Nr: 8517-26.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO RODRIGUES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172866 Nr: 14477-89.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIOMAR LOPES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132171 Nr: 2001-24.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDSS, SIMONE DA SILVA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 321037 Nr: 19637-22.2019.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO SULINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 19637-22.2019 (Cód. 321037)

VISTOS, ETC.

Verifica-se que não houve qualquer manifestação da parte autora, tendo a 

mesma apenas protocolado a ação no Juizado Especial competente, nos 

autos de n.º1001915-55.2019.8.11.0055.

Assim, indefiro a petição inicial, conforme artigo 485, I do NCPC.

Sem custas e honorarios. Intime-se via DJE e após, arquive-se com as 

devidas baixas

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 141226 Nr: 556-34.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAZIRA ANGELA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160260 Nr: 9955-53.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO CALDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143487 Nr: 3016-91.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AURORA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183442 Nr: 1527-14.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINETE FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA 

- OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162505 Nr: 13929-98.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142791 Nr: 2246-98.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO MARIA GALDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138186 Nr: 8586-92.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRINA DUARTE POSSAMI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 135850 Nr: 6062-25.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINALVA SABINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160603 Nr: 10600-78.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175946 Nr: 17946-46.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDENOURA PEREIRA BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 041/2016 

CGJ impulsiono os autos com vistas a parte autora para que querendo 

diga acerca da petição de fls.127/128, requerendo o que de direito, no 

prazo legal. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169833 Nr: 10929-56.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO VENERANDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não foi possível cumprir a decisão de fls. 133/134 no que se 

refere a expedição da RPV pertinente, uma vez que ao tentar gerar o 

documento no programa e-PrecWeb constou a informação de que "o 

beneficiário ORLANDO VENERANDO DE OLIVEIRA" está com situação 

cadastral irregular na Receita Federal do Brasil. A requisição não poderá 

ser salva."

Outrossim, em consulta ao site da Receita Federal constata-se que a 

situação cadastral do autor encontra-se "SUSPENSA", conforme 

documentos em anexo, sendo assim, procedo com a intimação da parte 

autora para regularização, informando a situação no processo, no prazo 

de 15 dias.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164762 Nr: 2904-54.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GONÇALVES DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO SILVA - OAB:12.809 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2904-54.2014 (Cód. 164762)

VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento. Nada sendo vindicado em 15 

(quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 07 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA
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 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 297969 Nr: 23183-22.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIENE DE SANTANA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 23183-22.2018- Código 297969

Vistos e examinados.

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Invalidez c/c Antecipação dos 

Efeitos da Tutela movida por Maria Luciene de Santana Santos em face de 

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Ocorre que, o demandado apresentou petitório impugnando a nomeação 

do perito Dr. Eli Ambrósio do Nascimento, afirmando que o médico 

nomeado em todos os casos afirma existir incapacidade total e 

permanente.

Contudo, vislumbro que sequer o perito nomeado realizou a perícia médica 

na autora para declarar se há a incapacidade laboral da mesma. Neste 

ínterim, o fato do médico ter declarado que não há a capacidade ao 

retorno do trabalho em alguns processos, não o obriga a assegurar 

nestes autos que a autora encontra-se incapaz total e permanente ao 

labor.

Além disto, é importante destacar que em diversos processos 

semelhantes como este, têm-se enfrentado dificuldades na nomeação de 

um perito médico, já que muitos deles não aceitam realizar a perícia judicial, 

mesmo após a tentativa por sorteio do sistema AJG, fornecido pela Justiça 

Federal, que também restou infrutífera.

Desta feita, levando em consideração que até o momento apenas o Dr. Eli 

Ambrósio do Nascimento tem acolhido a nomeação, assim, entendo por 

bem, indeferir o petitório de fl. retro e dar continuidade regular do 

processo, determinando a intimação do requerido para apresentar 

contestação, nos moldes do artigo 335, do Código de Processo Civil.

Caso o demandado não se conforme com os termos do julgado, deve 

manejar o recurso de reforma que for cabível, não se prestando do 

petitório para esses fins.

Publique-se. Intima-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra - MT, 08 de janeiro de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 275174 Nr: 5116-09.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA PEREIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Cód. 275174)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos denota-se a necessidade de realização de perícia 

médica na parte autora, entendo por bem, desde já, determinar a 

realização de prova pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Eli Ambrósio do 

Nascimento, clínico geral, para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), 

devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário para designação de 

data para tanto, com antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos 

autos.

Assim, o profissional deverá ser intimado independentemente de termo de 

compromisso, devendo responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se.

Caso o médico aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), o que faço com fulcro no artigo 2º da 

Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, facultando o expert justificar as razões 

pelas quais entende que o valor deva ser majorado por este juízo, o que 

será oportunamente analisado.

Esclareça-se ainda que, a solicitação de pagamento dos honorários 

periciais poderá ser realizada por este juízo após o término do prazo para 

que as partes se manifestem acerca do laudo confeccionado, ou, sendo o 

caso, após a realização de complementação ou esclarecimento pelo 

perito.

Se fazendo necessário para o diagnóstico do laudo pericial exames 

complementares, determino que o perito nomeado encaminhe a parte 

autora para a realização dos exames pelo Sistema Único de Saúde-SUS.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 141772 Nr: 1108-96.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALDIR ARRUDA VIEIRA, AZENATE 

FERNANDES DE CARVALHO, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1108-96.2012 – Código 141772

VISTOS, ETC.

Trata-se de Cumprimento de Sentença movida por Francis Aldir Arruda 

Vieira e outros em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

 Em fls. retro o patrono dos autos vem requerendo cumprimento de 

sentença em face dos honorários advocatícios levando em consideração 

o artigo 85 do NCPC.

Vieram os autos em concluso.

É o relato.

 Fundamento e Decido.

Quando da prolação da sentença por este Juízo, restou assim 

determinado: “No tocante aos honorários sucumbenciais, considerando a 

iliquidez da sentença, deixo para fixar o percentual devido na 

oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do art.85, §2º, II, do 

NCPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença, nos termos do enunciado da Súmula n.º 111 do 

STJ”.

Portanto, resta ser decidido somente o percentual a ser aplicado, nos 

termos do art. 85, §3º c/c §4º, II do CPC/2015.

Nestes termos, entendo que o valor de 10% sobre a condenação 

afigura-se compatível ao o grau de zelo do profissional; o lugar de 

prestação do serviço; a natureza e a importância da causa e o trabalho 

realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, eis que se 

trata de ação ajuizada no ano de 2011.

Neste sentido a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. 

MANUTENÇÃO. 1. Lembrando-se do §2º do art. 85 do CPC e considerado, 

em especial, o tempo de tramitação da ação desde a contestação, deve 

ser mantido o valor fixado na sentença a título de honorários advocatícios 

sucumbenciais. 2. Recurso improvido. (TRF 04ª R.; AC 

5007446-77.2016.4.04.7107; RS; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga 

Inge Barth Tessler; Julg. 02/10/2018; DEJF 04/10/2018) NCPC, art. 85

 Assim, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte ao INSS para se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 257 de 1008



Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 156399 Nr: 5016-30.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERA BORGES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONI CEZAR CLARO - 

OAB:20186-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 5016-30 – Código 156399

VISTOS.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora contra 

a sentença de fls. retro por entender a Embargante que há existência de 

omissão no que tange o pedido de tutela antecipada, requerida em sede de 

inicial.

Os embargos foram interpostos tempestivamente.

É o brevíssimo relatório.

Fundamento e decido.

Em principio, em fls.44/45, a tutela antecipada já foi examinada e indeferida 

com amparo no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.

Assim, levando-se em consideração a lição do saudoso mestre Magalhães 

Noronha - que esclarece ser contraditória uma decisão quando conceitos 

e afirmações se opõem e colidem (e tanto mais grave será a contradição 

quando a fundamentação chocar-se com a disposição); omissa quando 

não disse o que era indispensável dizer; obscura quando lhe faltar clareza 

na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva da decisão 

(Curso de Direito Processual Penal - Editora Saraiva - 21ª edição - 1992 - 

p. 376).

 Inicialmente, esclareça-se que os embargos de declaração têm a 

finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se 

destinam ao exame do mérito. Objetiva-se o esclarecimento da decisão 

judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da 

decisão judicial, quando for omitido ponto o sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz.

Analisando com esmero a decisão vergastada, entendo que são 

inexistentes os alegados vícios no julgado atacado, motivo pelo qual os 

presentes embargos não merecem guarida.

 É vedado ao juízo de primeiro grau reformar sua própria decisão, 

ressalvadas as hipóteses de erro material e de embargos declaratórios 

manejados em face de sentença publicada, mas de forma restrita às 

situações taxativamente elencadas no art. 1.022 do CPC.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO 

E OBSCURIDADE INEXISTENTES. MATÉRIAS ADEQUADAMENTE 

TRATADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTUITO DE MODIFICAÇÃO DO 

JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO 

UNÂNIME. 1. Não foi verificada nenhuma obscuridade ou omissão no 

acórdão embargado, o qual apreciou todas as questões levantadas em 

sede de contrarrazões ao agravo de instrumento, estando 

adequadamente fundamentado. 2. A embargante tenta em sede de 

embargos de declaração revisitar o julgado, objetivando sua reforma e 

desvirtuando assim a natureza do recurso do art. 535 do CPC. 

Inconformado com o julgado, deve o embargante manejar o recurso de 

reforma cabível. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. 

(TJ-PE; Rec. 0011912-24.2015.8.17.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. 

Eduardo Sertório Canto; Julg. 05/05/2016; DJEPE 16/05/2016) NCPC, art. 

535 PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. 

ART. 267, III E §1º CC. 598 E 795 DO CPC/73. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. 

INCIDÊNCIA DO ART. 40 DA LEF. ART. 463 E 471 DO CPC/73. NULIDADE 

DOS ATOS POSTERIORES À SENTENÇA. 1. A Execução Fiscal está 

submetida ao rito previsto pela Lei nº 6.830/80, aplicando-se somente em 

caráter subsidiário a Lei processual. 2. Não ocorrida a inércia do 

exequente em momento posterior ao decurso do prazo prescricional, 

hipótese em que cabível a aplicação dos dispositivos do Código de 

Processo Civil, de rigor a reforma da sentença para arquivamento do feito, 

nos termos do art. 40 da LEF. 3. Após a prolação e publicação da 

sentença, é defeso ao juiz alterá-la, impondo-se a nulidade dos atos 

posteriores à primeira sentença. 4. Apelo provido. (TRF 03ª R.; AC 

0016597-78.2012.4.03.9999; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Marcelo 

Saraiva; Julg. 23/11/2016; DEJF 20/01/2017) LEI 6830-1980, art. 40

Diante do exposto, e por tudo mais que nos autos consta JULGO 

IMPROCEDENTE, os embargos de declaração interpostos na presente 

demanda.

Se o recorrente não se conforma com os termos do julgado, deve manejar 

o recurso de reforma que for cabível, não se prestando os embargos de 

declaração para esses fins.

Intimem-se.

 Certifique-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra-MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157420 Nr: 6025-27.2013.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6025-27.2013 (Cód. 157420)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte exequente deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para manifestação, consoante certidão de fl. retro, remetam os 

presentes autos ao arquivo.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 129512 Nr: 8344-70.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENTAL LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8344-70.2010 (Cód. 129512)

VISTOS, ETC.

Defiro o petitório de fl. 194, razão pela qual determino a reabertura do 

prazo, tendo em vista que a aplicabilidade dos art. 75 e art. 183 do NCPC 

não foram devidamente sustentados.

Todavia, é importante frisar que seja garantido o amplo direito ao 

contraditório e à ampla defesa, sob pena de cerceamento de defesa e 

nulidade absoluta do processo.

Intima-se

Cumpra-se

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 191854 Nr: 8251-34.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDITE GOMES DE SOUZA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966/MT, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:14.210/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8251-34.2015 (Cód. 191854)

VISTOS, ETC.

Recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, via 

de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumprir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125727 Nr: 4694-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELPIDIO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4694-15.2010 (Cód.125727)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte a exequente deixou transcorrer o prazo in albis, e nada 

requereu.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148752 Nr: 8666-22.2012.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8666-22.2012 (Cód. 148752)

VISTOS, ETC.

Recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, via 

de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumbrir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 133991 Nr: 4002-79.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA VANDETE DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Processo Cível nº 4002-73.2011 Cód. 133991

Vistos e examinados.

A parte autora vem aos autos noticiar que o requerido, após a realização 

de perícia médica administrativa; cessou o benefício concedido neste feito. 

Assim sendo pleiteia que seja determinada a sua imediata reimplantação.

O INSS já havia procedido em outros feitos com a cessação administrativa 

de benefícios, baseando-se na Lei nº 8.213/91 artigo 60, §10º alterado 

pela Lei nº 13.457/2017.

 É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido.

A parte autora entende que não deve haver a cessação do benefício, eis 

que concedido judicialmente. Afirma ainda que a sua incapacidade 

permanece; motivo pelo qual encontra-se inapto para o trabalho.

Conforme preceitua a Lei nº 8.213/91, em seu artigo 46: “O aposentado 

por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua 

aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno.” ou 

seja, permite-se, aqui, a convocação para que sejam verificados se os 

requisitos para a manutenção ou concessão do benefício se mantêm.

 Tal dispositivo reforça a determinação constante do artigo 71 da Lei n.º 

8.212/91, que estabelece: “O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS 

deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do 

trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, 

atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como 

causa para a sua concessão.”

Contudo, não se pode olvidar que o benefício é decorrente de decisão 

judicial transitada em julgado, de modo que o laudo pericial realizado na 

autarquia não é suficiente para a rescisão da coisa julgada, funcionando 

tão somente como um início de prova a instruir o pedido de cessação da 

aposentadoria por invalidez a ser formulado em ação judicial.
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Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE 

DETERMINOU QUE O INSS RESTABELECESSE A APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ DO AUTOR, CESSADA APÓS A REALIZAÇÃO DE NOVA 

PERÍCIA MÉDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU 

– IMPERTINÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE CUJA 

CESSAÇÃO ESTÁ VINCULADA AO AJUIZAMENTO DE DEMANDA 

REVISIONAL – RELAÇÃO JURÍDICA CONTITUATIVA – INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 71 DA LEI N. 8.212/91 E 506, INC. I, DO ATUAL CPC – DECISÃO 

MANTIDA. Recurso não provido. (TJ-SP 20519078720178260000 SP 

2051907-87.2017.8.26.0000, Relator: Nazir David Milano Filho, Data de 

Julgamento: 10/04/2018, 16ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 20/04/2018)

Ressalte-se, aliás, tratar-se de exceção à regra da imutabilidade da coisa 

julgada, o que somente é possível por trata-se de relação de trato 

sucessivo, a teor do art. 505 do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas 

relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio 

modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte 

pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

Ante o exposto, DETERMINO o imediato restabelecimento/manutenção do 

benefício, motivo pelo qual nesta data, fazendo uso do sistema 

JUSCONVÊNIOS, foi requerida a implantação/manutenção do benefício, 

conforme documento anexo.

Proceda-se com a intimação do executado, para que tome ciência desta 

decisão, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

no prazo de 30 dias.

 Por fim, Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, 

HOMOLOGO a planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento 

de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no 

artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 20 de janeiro de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 133502 Nr: 3461-46.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA BIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B/MT, MIGUEL BIZ - OAB:PA 15.409-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Código 133502

VISTOS, ETC.

 HOMOLOGO a planilha acostada pelo o contador judicial em fls. retro 

(fls.89/90) ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, devendo 

o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo 

Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 311194 Nr: 11714-42.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 11714-42.2019 (Cód. 311194)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos denota-se a necessidade de realização de perícia 

médica na parte autora, entendo por bem, desde já, determinar a 

realização de prova pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Eli Ambrósio do 

Nascimento, clínico geral, para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), 

devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário para designação de 

data para tanto, com antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos 

autos.

Assim, o profissional deverá ser intimado independentemente de termo de 

compromisso, devendo responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se.

Caso o médico aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), o que faço com fulcro no artigo 2º da 

Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, facultando o expert justificar as razões 

pelas quais entende que o valor deva ser majorado por este juízo, o que 

será oportunamente analisado.

Esclareça-se ainda que, a solicitação de pagamento dos honorários 

periciais poderá ser realizada por este juízo após o término do prazo para 

que as partes se manifestem acerca do laudo confeccionado, ou, sendo o 

caso, após a realização de complementação ou esclarecimento pelo 

perito.

Se fazendo necessário para o diagnóstico do laudo pericial exames 

complementares, determino que o perito nomeado encaminhe a parte 

autora para a realização dos exames pelo Sistema Único de Saúde-SUS.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 142466 Nr: 1886-66.2012.811.0055

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IOLANDA SARTORI SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS- 

MTª 1662135 - OAB:PROC.FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 Processo n.º 1886-66.2012 (Cód. 142466)

VISTOS, ETC.

Defiro o pedido de fls. retro. Assim, determino o desentranhamento das 

fls. 92, para ser juntado nos autos em apenso.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 115449 Nr: 5576-11.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS NETTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5576-11.2009 (Cód. 115449)

VISTOS, ETC.

Determino o levantamento Alvará conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal, dos valores depositados 

conforme fls. 222/232, na conta bancaria de fls.235.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204053 Nr: 18010-22.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 18010-22.2015 - Código 204053

VISTOS, ETC.

Inicialmente, é importante destacar que embora nos autos tenha sido 

determinada a implantação do benefício em sentença, a autarquia tem-se 

tornado inerte e consequentemente, não tem cumprido com a 

determinação deste juízo.

Assim, nesta data, fazendo uso do sistema JUSCONVÊNIOS, foi requerida 

a implantação/manutenção do benefício, conforme documento anexo.

Proceda-se com a intimação do executado, para que tome ciência desta 

decisão, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

no prazo de 30 dias.

 No mais, cumpra-se com as demais determinações retro.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 121729 Nr: 822-89.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT, THIAGO CRUZ 

FURLANETO GARCIA - OAB:13607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 822-89.2010 (Cód.121729)

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que não houve angularização 

processual, o executado não fora intimado para apresentar contrarrazões 

recursais, bem assim não estando presente qualquer das situações 

delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, proceda-se com 

as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao Tribunal 

competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127926 Nr: 6849-88.2010.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMELITA MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT, MAURICIO DE CARVALHO - OAB:10052- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 127926

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 138775 Nr: 9202-67.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 138775

VISTOS, ETC.

Inicialmente, cumpra-se com decisão homologatória de fls. retro, referido 

valor concerne ao montante principal.

 Após, tendo em vista a concordância com o cálculo dos honorários 

advocatícios, fls. 165, HOMOLOGO a planilha acostada ao feito junto ao 

pedido de cumprimento de sentença, devendo o Sr. Gestor cumprir as 

disposições insertas no artigo 535, § 3o, do Novo Código de Processo 

Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 
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volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 120830 Nr: 22-61.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO, IRENE FERREIRA 

DA CONCEIÇÃO, CIRÇO FERREIRA DA CONCEIÇÃO, ROMILDO DE ASSIS 

FERREIRA DA CONCEIÇÃO, CELINA FERREIRA DA CONCEIÇAO, JUDITH 

FERREIRA DA CONCEIÇÃO ROSSETE, SONIA MARIA FERREIRA DA 

CEONCEIÇÃO DE QUADROS, VALDOMIRO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO QUINTÃO - 

OAB:10058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6025-27.2013 (Cód. 157420)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que a parte exequente deixou transcorrer “in albis” o 

prazo para manifestação, consoante certidão de fl. retro, remetam os 

presentes autos ao arquivo.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 125543 Nr: 4500-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE GLORIA FONTOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, LUCINÉIA RODRIGUES 

DE SOUZA - OAB:16339/MT, MATHEUS GHISI - OAB: 20.697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4500-15.2010 (Cód.125543)

VISTOS, ETC.

Compulsando os autos, verifico que após o levantamento de valores o n. 

causídico da parte a exequente deixou transcorrer o prazo in albis, e nada 

requereu.

Acerca do assunto, dispõe o art. 924, inciso II, do NCPC, que o feito será 

extinto com resolução de mérito quando o devedor satisfizer a obrigação.

 Corroborando, trago a colação o magistério de Simone Diogo C. 

Figueiredo, o qual leciona em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comparado e Anotado para Concursos, 1ª ed. p. 1799, in verbis:

A satisfação da obrigação é uma natural consequência de extinção do 

processo de execução almejada e buscada pelo exequente, de acordo 

com a obrigação posta no titulo executivo, sendo a obrigação de pagar 

quantia (...).

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 924, II, c/c art. 925, do ambos do 

Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.

Sem honorários, nos termos do artigo 85, §7º, do NCPC.

Sem custas e despesas processuais.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se, observadas as baixas e 

formalidades necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 157233 Nr: 5848-63.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VILMAR BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5848-63.2013 (Cód. 157233)

 VISTOS, ETC.

Inicialmente, determino o levantamento dos valores referentes aos 

honorários advocatícios em favor do causídio (R$ 14.695,85/conta 

bancaria fls.162).

A p ó s ,  o r d e n o  o  c a n c e l a m e n t o  d o  P r e c a t ó r i o  n ° 

0317703-87.2019.4.01.9198, eis que foi expedido em desacordo com os 

pedidos dos autos.

 Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 141042 Nr: 359-79.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZINA LIMA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Cód. 141042)

 VISTOS, ETC.

Incialmente recebo as petições de fls. 140 como CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA e, via de consequência, determino as anotações e retificações 

de estilo, inclusive na autuação e distribuição.

Após, defiro pedidos de fls.156, envia-se os autos, mediante carga para 

PGF.

Os autos deverão der devolvidos no prazo de 30 (trinta) dias.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 107574 Nr: 6259-82.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON DE ALFENAS, EDINÍ HERPICH KURZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 6259-82.2008 (Cód. 107574)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que as perguntas realizadas na perícia de fls. retro não 

foram devidamente rebatidas. Assim, intime-se o perito o Dr. Eli Ambrósio 

do Nascimento para sanar a pendência.

Entretanto, caso houver a necessidade de realizar nova perícia, determino 

que o habilitado expeça-se o necessário para marcar nova data.

Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 319232 Nr: 18146-77.2019.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 18146-77.2019 (Cód. 319232)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, determino a alteração do nome da ação para Cumprimento 

Provisório de Sentença.

Após, vislumbro que a presente execução provisória visa à implantação 

do benefício previdenciário, assim, considerando que as sentenças que 

imponham obrigação de fazer e não fazer demandam execução imediata e 

ex officio, consoante interpretação do artigo 536 do NCPC, dispensando, 

desta forma, formação de feito executivo, mas tendo em vista que no caso 

em apreço a ação principal na qual foi proferida a sentença objeto de 

cumprimento será encaminhada à Superior Instância para análise do 

recurso interposto, não entrevejo qualquer óbice à formação de 

instrumento em apartado para fins de execução, tal como se afigura o 

caso dos autos.

Ademais, a sentença em execução preenche os requisitos previstos no 

artigo 522 , parágrafo único e incisos, do Novo Código de Processo Civil, 

não encontrando óbice na Lei nº. 9.494/97, razão pela qual, proceda-se 

com a intimação do executado, para que implante o benefício deferido no 

prazo máximo de 10 (dez) dias, assim como para que remeta a este juízo 

cópia do extrato HISCRE comprovando a satisfação do comando judicial.

 Defiro os benefícios da Gratuidade da Justiça, com fundamento no artigo 

98 do Novo Código de Processo Civil, ressaltando que a isenção ora 

deferida abrange, além das custas, taxas, selos e despesas processuais, 

os honorários de advogado e peritos que atenderem o beneficiário.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 156624 Nr: 5243-20.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:12395/MT, 

JACKÉZIA RODRIGUES DA SILVA NERI - OAB:24.846-oab MT, 

LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. art. 833, IV, do CPC/2015, são impenhoráveis "os 

vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, 

bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas 

ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador 

autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º".Sendo 

assim, as parcelas decorrentes do benefício previdenciário constituem 

verba de natureza alimentar e não são passíveis de penhora. Somente na 

execução de prestação alimentícia, o que não é o caso dos autos, é que 

não se aplica a regra da impenhorabilidade, conforme estabelece o § 2º do 

dispositivo legal citado.Portanto, os valores relativos ao RPV oriundo da 

presente ação são absolutamente impenhoráveis. Neste 

sentido:TRIBUTÁRIO. AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA NO 

ROSTO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO RECEBIDAS JUDICIALMENTE. IMPENHORABILIDADE. Os 

valores oriundos do pagamento de benefício de aposentadoria são 

impenhoráveis, ressalvada a hipótese em que a penhora serve à garantia 

de dívida alimentícia e relativamente ao valor que exceder 50 (cinquenta) 

salários mínimos mensais. (TRF-4 - AG: 50169221820194040000 

5016922-18.2019.4.04.0000, Relator: FRANCISCO DONIZETE GOMES, Data 

de Julgamento: 10/07/2019, PRIMEIRA TURMA)Deste modo, torno sem 

efeito a penhora efetuada no rosto destes autos as fls. 116/121.Oficie-se 

ao Juizado Especial Cível comunicando desta decisão.Dando seguimento 

ao feito, efetuado o depósito dos valores pelo Tribunal competente, defiro 

desde já o levantamento em favor do exequente conforme requerido as 

fls. 115.Após arquive-se em definitivo.Intime-se. Cumpra-se expedindo o 

necessário.Tangará da Serra - MT, 21 de janeiro de 2020. FRANCISCO 

NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 137067 Nr: 7372-66.2011.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDA REDEZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 7372-66.2011 (Cód. 137067)

VISTOS, ETC.

Recebo as petições de fls. retro como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e, via 

de consequência, determino as anotações e retificações de estilo, 

inclusive na autuação e distribuição.

Cumpridas as diligências supra, intime-se o devedor, na pessoa de seu 

representante judicial (NCPC, art. 75, I), mediante carga/remessa dos 

autos para, querendo, impugnar no prazo de 30 dias úteis (NCPC, art. 

535).

Esclareço, desde já, que acaso não sejam impugnados os valores 

apresentados pela parte exequente, estes poderão ser tidos como 

escorreitos e, por consequência, homologados.

Ante o exposto, caso o requerido venha a descumbrir com o provento, 

defiro, desde já, a expedição de Alvará de Levantamento, conforme 

autorizado pela Resolução nº. 405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Contudo, havendo impugnação, certifique-se sua tempestividade e, acaso 

apresentada no lapso legal, dê-se vista à parte autora para se manifestar 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Após o cumprimento integral, certifique-se e conclusos.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 253440 Nr: 19519-17.2017.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTER MACEDO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEONICE ALVES DE BRITO 

CORREA - OAB:12.075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Decido.Quanto a preliminar de ilegitimidade, não há como se analisar 

com exatidão neste momento, eis que os documentos de fls. 114/115 

indicam inclusive investimentos do Municipio na região, sendo mister a 

instrução do feito para se apurar a legitimidade efetivamente, posto que se 

confunde com parte do mérito.De outra banda, no que tange ao 

proprietário da moto não vislumbro nesse momento legitimidade passiva do 

mesmo, já que não resta demonstrada qualquer ato lesivo por ele 

praticado para que figure no polo passivo da demanda.Já no que tange ao 

Estado de Mato Grosso, uma vez que os fatos teriam se dado, ao menos 

em parte em rodovia estadual, e a responsabilidade de manutenção seria 

desse ente estatal, presente de forma clara a legitimidade passiva de tal 

ente estatal.Até aqui, até mesmo por conta de uma suposta conjunção de 

esforços, teríamos a legitimidade passiva do Municipio de Tangará da 

Serra e do Estado de Mato Grosso, que, de forma comissiva, ou omissiva 

(a se verificar em relação a cada um), teriam em tese causado dano ao 

autor. Tudo isso dependerá da instrução probatória, até mesmo a alegada 

ação na forma de culpa exclusiva ou concorrente da vítima 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 263 de 1008



(autor).Estamos diante de inegável litisconsórcio necessário entre o 

Estado de Mato Grosso e o Municipio de Tangará da Serra, nos termos do 

artigo 114 do NCPC.Assim, determino seja o Estado de Mato Grossso 

citado, devendo a parte autora fornecer os elementos necessários a tal 

mister em 30 dias, sob pena de extinção do feito conforme artigo 115, 

paragrafo único do NCPC.Decorrido o prazo de contestação, à parte 

autora e então conclusos para saneador ou designação de audiência, 

conforme o caso.Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 21 de janeiro de 

2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 145805 Nr: 5522-40.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONE BRAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5522-40.2012 (Cód. 145805)

VISTOS, ETC.

Considerando o pedido para a homologação da cessão de crédito, 

constituído nas fls. 127/167 (PJUS), a ciência do causídico (fls.169). 

Assim, determino a sua HOMOLOGAÇÃO, a retificação da titularidade do 

crédito e averbações devidas.

Outrossim, o referido valor deverá ser depositado, para que o crédito seja 

liberado a Cessionária, mediante alvará, com fulcro nos artigo 16 e seus 

parágrafos, da Resolução 115/2010 do CNJ, c/c os artigos 19 e 21, da 

Resolução 458/2017 do CJF.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 297271 Nr: 22706-96.2018.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZEFERINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALNETE DALA BONA - 

OAB:OAB/MT 22.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de Processo Cível nº 22706-96.2018 Cód. 297271

Vistos e examinados.

A parte autora vem aos autos noticiar que o requerido, após a realização 

de perícia médica administrativa; cessou o benefício concedido neste feito. 

Assim sendo pleiteia que seja determinada a sua imediata reimplantação.

O INSS já havia procedido em outros feitos com a cessação administrativa 

de benefícios, baseando-se na Lei nº 8.213/91 artigo 60, §10º alterado 

pela Lei nº 13.457/2017.

 É o brevíssimo relatório. Fundamento e decido.

A parte autora entende que não deve haver a cessação do benefício, eis 

que concedido judicialmente. Afirma ainda que a sua incapacidade 

permanece; motivo pelo qual encontra-se inapto para o trabalho.

Conforme preceitua a Lei nº 8.213/91, em seu artigo 46: “O aposentado 

por invalidez que retornar voluntariamente à atividade terá sua 

aposentadoria automaticamente cancelada, a partir da data do retorno.” ou 

seja, permite-se, aqui, a convocação para que sejam verificados se os 

requisitos para a manutenção ou concessão do benefício se mantêm.

 Tal dispositivo reforça a determinação constante do artigo 71 da Lei n.º 

8.212/91, que estabelece: “O Instituto Nacional do Seguro Social-INSS 

deverá rever os benefícios, inclusive os concedidos por acidente do 

trabalho, ainda que concedidos judicialmente, para avaliar a persistência, 

atenuação ou agravamento da incapacidade para o trabalho alegada como 

causa para a sua concessão.”

Contudo, não se pode olvidar que o benefício é decorrente de decisão 

judicial transitada em julgado, de modo que o laudo pericial realizado na 

autarquia não é suficiente para a rescisão da coisa julgada, funcionando 

tão somente como um início de prova a instruir o pedido de cessação da 

aposentadoria por invalidez a ser formulado em ação judicial.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE 

DETERMINOU QUE O INSS RESTABELECESSE A APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ DO AUTOR, CESSADA APÓS A REALIZAÇÃO DE NOVA 

PERÍCIA MÉDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU 

– IMPERTINÊNCIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE CUJA 

CESSAÇÃO ESTÁ VINCULADA AO AJUIZAMENTO DE DEMANDA 

REVISIONAL – RELAÇÃO JURÍDICA CONTITUATIVA – INTELIGÊNCIA DOS 

ARTIGOS 71 DA LEI N. 8.212/91 E 506, INC. I, DO ATUAL CPC – DECISÃO 

MANTIDA. Recurso não provido. (TJ-SP 20519078720178260000 SP 

2051907-87.2017.8.26.0000, Relator: Nazir David Milano Filho, Data de 

Julgamento: 10/04/2018, 16ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 20/04/2018)

Ressalte-se, aliás, tratar-se de exceção à regra da imutabilidade da coisa 

julgada, o que somente é possível por trata-se de relação de trato 

sucessivo, a teor do art. 505 do Código de Processo Civil:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas 

relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio 

modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte 

pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

Ante o exposto, DETERMINO o imediato restabelecimento/manutenção do 

benefício, motivo pelo qual nesta data, fazendo uso do sistema 

JUSCONVÊNIOS, foi requerida a implantação/manutenção do benefício, 

conforme documento anexo.

Proceda-se com a intimação do executado, para que tome ciência desta 

decisão, assim como para que remeta a este juízo cópia do extrato HISCRE 

no prazo de 30 dias.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 21 de janeiro de 2020.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 263094 Nr: 27033-21.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA BARREIROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 263094

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 142680 Nr: 2126-55.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILMA JOSEFA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO APARECIDO REZENDE - 

OAB:19.995A, AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - OAB:12183/MT, 

MARCIA CARVALHO FERREIRA DE SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN 

CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - OAB:20.004

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 142680

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 166467 Nr: 5969-57.2014.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISAILDE MALTA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PASSAMANI DE 

OLIVEIRA - OAB:17758-O, ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5969-57.2014 (Cód. 166467)

VISTOS, ETC.

Inicialmente, chamo o feito à ordem e revogo nomeação de fls. retro.

Determino a realização de prova pericial e, para tanto, nomeio o Dr. Eli 

Ambrósio do Nascimento, clínico geral, para realização de perícia médica, 

independentemente de termo de compromisso, que deverá responder os 

quesitos formulados pelas partes, em 20 dias, (CPC, arts. 422 e 431-A), 

devendo a Sra. Gestora providenciar o necessário para designação de 

data para tanto, com antecedência mínima de 30 dias, certificando-se nos 

autos.

Assim, o profissional deverá ser intimado independentemente de termo de 

compromisso, devendo responder os quesitos formulados pelas partes, 

em 20 dias, (NCPC, arts. 422 e 466), devendo o Sr. Gestor providenciar o 

necessário para designação de data para tanto, com antecedência mínima 

de 30 dias, certificando-se.

Caso o médico aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), o que faço com fulcro no artigo 2º da 

Resolução CNJ-RES-2016/232, atento ao limite máximo da tabela III do 

anexo da referida Resolução, facultando o expert justificar as razões 

pelas quais entende que o valor deva ser majorado por este juízo, o que 

será oportunamente analisado.

Esclareça-se ainda que, a solicitação de pagamento dos honorários 

periciais poderá ser realizada por este juízo após o término do prazo para 

que as partes se manifestem acerca do laudo confeccionado, ou, sendo o 

caso, após a realização de complementação ou esclarecimento pelo 

perito.

Se fazendo necessário para o diagnóstico do laudo pericial exames 

complementares, determino que o perito nomeado encaminhe a parte 

autora para a realização dos exames pelo Sistema Único de Saúde-SUS.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências.

 Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAIVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 148251 Nr: 8121-49.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO B. 

SCANTAMBURLO - OAB:OAB/SP 293.080, JULIANO MARQUES RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 8.973

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença – Cód. 148251

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a concordância com o cálculo apresentado, HOMOLOGO a 

planilha acostada ao feito junto ao pedido de cumprimento de sentença, 

devendo o Sr. Gestor cumprir as disposições insertas no artigo 535, § 3o, 

do Novo Código de Processo Civil.

Outrossim, havendo pedido nesse sentido, defiro, desde já, a expedição 

de Alvará de Levantamento, conforme autorizado pela Resolução nº. 

405-2016 do Conselho da Justiça Federal.

Igualmente, existindo ou sobrevindo pleito de destaque dos honorários 

contratuais, nos termos do artigo 22, §4º, da Lei nº. 8.906/1994 são 

exequíveis a qualquer momento e poderão ser pagos diretamente ao 

causídico da parte autora, mediante dedução da quantia devida a 

exequente, de maneira que autorizo, desde já, tal expediente.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, 

volvam-me conclusos para extinção.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 151713 Nr: 306-64.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VILMAR EMERICH, BEATRIZ 

MARCELINO PIRES EMERICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT

 Intimação do autor para manifestar sobre o teor da petição de folhas 

211/212, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227496 Nr: 16262-18.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU PEREIRA PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, 

NATALIA CARGNIN QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 intimem-se as partes, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, nada sendo 

requerido, encaminhe os autos a Central de Arquivamento e Arrecadação 

desta Comarca, nos termos do Provimento n.º 12/2017/CGJ, 

arquivando-se posteriormente os autos com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223972 Nr: 13339-19.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDOMIRO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603-B/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder o prazo de 20(vinte) dias, para a que a 

parte autora manifeste nos autos, tudo de conformidade com o teor da 

petição da autora acostada as fls.118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172062 Nr: 13672-39.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIPER MERCADO GOTARDO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO APARECIDO SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÍTALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10.074 OAB/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DAS RESPOSTAS DOS OFICIOS EXPEDIDOS NOS AUTOS, NO 

PRAZO DE 15 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 178253 Nr: 20378-38.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRINEU KRAMPE, SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER, 

ELENA ROSA PELIZZA VARNIER, PERCEVAL FRITSCH, DAVI FRANCISCO 

BERNARTT, SÉRGIO EVARISTO VARNIER, CELSON TEBALDI, OSMAR 

FREITAS DE MEDEIROS, SILVIA SUZETE MAFRA MARTINS, ALZIRA NANMI 

YANO, PAULO ANTONIO HUBER, TERESA SEIKE, ARI SEIBEL, ANA 

PAULA MAGRO, ROBERTO CELESTE MAURO, EDIR HENRIQUETA DOSSA 

ZAMBONI, GRAZIELA MAGRO, SERGIO NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B, LUIZ QUATRIN - 

OAB:10537/MT, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - OAB:9764-A 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, MARCELO SALVI - OAB:40989

 Vistos,

I - Primeiramente, cumpre observar que os honorários para a fase de 

cumprimento de sentença já foram homologados em 10% do valor 

executado, devendo se observar ainda que os exequentes ou seus 

patronos não fazem jus aos honorários da fase de conhecimento, visto 

que não integraram diretamente ou atuaram em tal lide, apser de serem 

beneficiados por tal julgado coletivo.

II - No que tange a irregualridade na formação do polo ativo, verifico numa 

nova análise dos documentos que instruiram a inicial que de fato há 

irregularidades no que tange aos correntistas falecidos na époc do 

ajuizamento da ação, visto que não se encontram habilitados todos os 

sucessores ou mesmo efetivamente comprovada tais condições para a 

integralidade dos mesmos, assim para a efetiva regualrização devem ser 

oportunizado ao exequente a emenda da inicial para a inclusão dos 

respectivos espólios, comprovando-se a representação pelo respectivo 

inventariante e na hipótese dos respectivos inventários terem se 

encerrados a comprovação de que a integralidade dos herdeiros ocupam 

o polo ativo da presente demanda, deve ainda os patronos dos autores 

trazerem aos autos documentação atinente aos herdeiros menores dos 

correntistas falecidos para fins de se asseverar a permanência de tal 

condição.

III - No que tange a arguição de litispendência e coisa julgada de Davi 

Francisco Bernartt e Ari Seibel, considerando-se que a manifestação 

dependia de análise de autos que estariam arquivados, acolho a 

justificativa do exequente e consigno prazo adicional de 10 dias para que 

o mesmo se manifeste sobre tal questão.

IV- Por fim, no que tange a existência da divergências quanto a 

qualificação de Sérgio Zamboni, oficie-se ao gerente do Banco do Brasil 

desta Comarca, solicitando-se cópia do contrato e dados atinentes a 

qualificação do titular da conta 160.003.465-7.

Após, cumprido integralmente as diligências e oportunizado o contraditório 

quanto ao teor dos documentos obtidos, voltem-me conclusos nos termos 

da decisão de fls. 701.

Intimem-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 324435 Nr: 22141-98.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS, 

PRISCILLA RORATO ROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 Código 324435

 Tendo em vista a renúncia do mandado de fl. 238 e a constituição da 

causídica Samara Favetti Sassaki à fl. 239, bem como o fato do acusado 

Danilo Douglas Sassaki dos Santos já ter sido notificado, intime-se a 

causídica constituída para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

 Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceção, o acusado 

poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 

documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 

e, até o número de 05 (cinco), arrolar testemunhas (Art. 55, § 1º, Lei n° 

11.343/06).

 Cumpra-se com urgência.

Tangará da Serra/MT, 19 de dezembro de 2019.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132375 Nr: 2231-66.2011.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SANTOS DURÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Jefferson Santos Durães, Cpf: 03861130173 Filiação: 

Moyses Santos Durães e Maria Aparecida Santos Durães, data de 

nascimento: 09/10/1991, brasileiro(a), natural de Varzea grande-MT, 

solteiro(a), ajudante de serviços gerais, Endereço: Rua 42, 1007-N 

(Podendo Ser Encontrado Trabalh Na Rua 45,N° 1007-N,santa Izabel), 

Bairro: Jd Sta Izabel, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:COMPARECER NO EDIFÍCIO DO FORUM DESTA COMARCA NO 

DIA 19 de março de 2020, às 09:00 horas, A FIM DE SER INTERROGADO 

NA SESSÃO DE JÚRI POPULAR.
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Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:O Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

ofereceu denúncia em face de JEFFERSON SANTOS DURÃES como 

incurso nas penas do art. 121, caput, e 129 caput (por duas vezes) c/c 70 

do Código Penal. A denúncia foi recebida em 18/07/2013 (fls. 180). Citado, 

conforme certidão de fls. 191, o réu apresentou resposta à acusação, às 

fls. 182/187. Laudo de exame pericial às fls. 145/175. Laudo de necropsia 

às fls. 58/63. Aberta a instrução, foram inquiridas as 

testemunhas/informantes Edinei Rodrigues Chaves, Gustavo Henrique 

Francisco da Costa, Wandartham Carlos da Silva Vilela, Yuk Makey Sousa 

Andrade, bem como procedido ao interrogatório do réu Jefferson Santos 

Durães. (CD ROM de fls. 205 e 214) Em suas alegações finais, o Ministério 

Público pugnou pela pronúncia do réu Jefferson Santos Durães para que 

fosse submetido a julgamento pelo e. Tribunal do Júri pela prática do crime 

inscrito no art. 121, caput, c/c art. 129, caput, em concurso formal (art. 

70), todos do Código Penal, em virtude da devida comprovação da 

materialidade e autoria delitiva, bem como requerendo a extinção da 

punibilidade do acusado em relação ao crime de lesão corporal leve tendo 

como vítima Wadartham Carlos da Silva Vilela (fls. 218/222). Em peça 

Defensiva Final, oportunidade em que o acusado requereu a 

improcedência em relação ao delito do art. 129, do Código Penal, por 

ausência de dolo direto, bem como a desclassificação do delito descrito no 

art. 121, caput, do Código Penal para homicídio culposo de transito (fls. 

227/233). O réu foi pronunciado no art. 121, caput, do Código Penal e 

extinta a punibilidade em relação ao delito do art. 129, caput, do Código 

Penal conforme decisão de fls. 234/250, havendo interposição de Recuso 

em Sentido Estrito pela Defesa, às fls. 262. Razões ao Recurso em 

Sentido Estrito às fls. 263/268. Contrarrazões ao RESE às fls. 274/278. O 

recurso foi desprovido às fls. 315/319.

 As partes foram intimadas para manifestarem na fase do art. 422 do CPP, 

ocasião em que o Ministério Público arrolou as testemunhas a serem 

ouvidas em plenário (fls. 396/396 verso), e a Defesa, de mesmo modo, 

arrolou às fls. 372. Ante o exposto, não verificando qualquer 

irregularidade a ser sanada ou necessidade de diligências, dou este 

processo como preparado e, portanto, ordeno que os pronunciados sejam 

submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, cuja 

sessão será designada para o dia ____ de ____________ de ______, às 

_______. Defiro o pedido de disponibilização de aparelho de áudio e vídeo 

para reprodução de gravação da audiência no plenário do Júri, que deverá 

se dar no tempo destinado ao Ministério Publico e a Defesa para debates. 

Defiro a oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

Defesa, as quais deverão ser intimadas para comparecer à referida 

solenidade, em caráter de imprescindibilidade. Intimem-se os acusados, 

seu Defensor e o Ministério Público. Expeça-se o necessário, 

concretizando as medidas preparatórias e necessárias para a profícua 

realização do ato (v.g., aquisição de alimentos, requisição de força policial, 

etc.). Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 07 de janeiro de 2020 Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Ingrid Carolini Teston Balconi

Portaria:

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169511 Nr: 10456-70.2014.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSONI JARDIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:

Prazo:

Intimando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 284796 Nr: 12917-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Termo Circunstanciado->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR FELIPE PATRICIO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20.018

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

 PRIMEIRA VARA CRIMINAL

 ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 21 de janeiro de 2020, às 10h30min.

Autos n°: 284796

PRESENTES: A Juíza de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Advogado, as testemunhas e o réu.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença das partes 

supracitadas. Em seguida procedeu-se com a inquirição da testemunha 

Alex Fernandes Nogueira da Costa. Registre-se que o(s) depoimento(s) 

foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s). Ausente as testemunhas 

Agnaldo Marciano da Silva Almeida e Guilherme Inacio Rodrigues Gomes.

Ausente a testemunha Guilherme Inacio Rodrigues Gomes, pois 

encontra-se recolhido no CDP e não foi expedido ofício requisitando o 

mesmo.

A testemunha Agnaldo Marciano da Silva Almeida, em razão de estar de 

férias e retorna dia 02/02/2020 conforme foi informado pela testemunha 

Alex Fernandes Nogueira da Costa. As partes insistiram na oitiva das 

testemunhas faltantes.

DELIBERAÇÃO Em seguida a MMª. Juíza proferiu o seguinte:

 Advirto ao senhor Gestor, que deveria ter observado na certidão de fls. 

51 que a testemunha Guilherme encontra recolhida no CDP, portanto 

deveria ter sido requisitado, que esse fato não ocorra novamente.

 Expeça-se oficio requisitando a testemunha faltante e o réu.

 Redesigno audiência para a oitiva da testemunha faltante, bem como o 

interrogatório do réu, no dia 06 de fevereiro de 2020, às 14h30min.

 Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito

Rodrigo Ribeiro Domingues

 Promotor de Justiça

Josivaldo Ribeiro da Costa

Advogado

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 265684 Nr: 28948-08.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO CASSIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO LEITE DOS ANJOS - 

OAB:20.977-O/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALESSANDRO CASSIO DA SILVA, Cpf: 

99462109168, Rg: 1487960-3, Filiação: Vera Adalgisa da Silva e Acacio 

Mendes da Silva, data de nascimento: 12/01/1982, brasileiro(a), natural de 

Varzea Grande-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06, e o faço para CONDENAR, como 

por condenado tenho, o réu Alessandro Cássio da Silva, já qualificado nos 

autos, nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal. Atenta ao 
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disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser 

aplicada ao réu.DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTOAO DELITO DE 

FURTO SIMPLESA pena cominada para o delito previsto no artigo 155, 

caput, do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e 

multa.A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi 

normal.Seus antecedentes não são bons, todavia, não serão sopesados 

nesta primeira fase dosimétrica, visto que, não obstante o fato do réu 

possuir duas (02) condenações criminais definitivas, constato que, uma 

delas, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 158780, que 

tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, foi por fato 

posterior a este em julgamento, devendo, de acordo com o entendimento 

dos tribunais superiores, ser desconsiderada.Por outro lado, no que tange 

à outra condenação, proferida na demanda tombada sob o Código Apolo 

nº 27095, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal e Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis, esta será reconhecida como 

reincidência.A conduta social, não pode ser mensurada, ante a 

inexistência de elementos robustos para a aferição.Não há elementos nos 

autos para se aferir sua personalidade. Os motivos são próprios do crime, 

razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As 

circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde. As 

consequências do delito não foram graves, haja vista que a vítima logrou 

êxito em recuperar a res furtiva. O comportamento da vítima não deve ser 

considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.Levando em conta 

essas circunstâncias judiciais parcialmente favoráveis, hei por bem fixar a 

PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, no quantum de UM (01) ano de 

reclusão.Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias 

atenuantes. Por outro lado, constato a incidência da circunstância 

agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I do CP, tendo em 

vista que analisando os antecedentes criminais acostados às fls. 172/176, 

vislumbro que o acusado foi condenado de forma definitiva no 

procedimento tombado sob o Código Apolo nº 27095, que tramitou no Juízo 

da Primeira Vara Criminal e Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, 

pela prática do delito insculpido no artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 29, 

ambos do CP, cujo decisum transitou em julgado no dia 24/07/2012, razão 

pela qual, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um sexto 

(1/6), atingindo, portanto, o quantum em UM (01) ano e DOIS (02) meses 

de reclusão.Na terceira fase da fixação da pena, inexistem causas de 

diminuição ou aumento da reprimenda.Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA 

quanto ao delito insculpido no artigo 155, caput, do CP, em UM (01) ano e 

DOIS (02) meses de reclusão.Pela mesma fundamentação, CONDENO-O 

AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação 

econômica do condenado, ARBITRO em DEZESSEIS (16) dias-multa, 

fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data 

do fato delituoso (07/08/2017), que deverá ser atualizado e recolhido na 

forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.A 

pena deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante à 

alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do CP.Pelos mesmos motivos expostos na 

fundamentação da dosimetria das penas, em razão da reincidência 

incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de 

direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os 

requisitos legais dos artigos 44 (inciso II) e 77 (inciso I), ambos do CP.O 

acusado poderá apelar em liberdade, uma vez que não se faz presente 

qualquer dos fundamentos da prisão preventiva.No que tange às custas, 

CONDENO-O, na forma da lei, todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo 

prazo de cinco (05) anos, pois o acusado é assistido da Defensoria 

Pública.Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos 

direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da 

condenação (artigo 15, III, CF).OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, 

comunicando sobre a suspensão ventilada.Também após o trânsito em 

julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação.Decorrido o prazo recursal, 

e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o nome do réu no 

rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).Somente 

após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de 

execução DEFINITIVA.COMUNIQUE-SE o Juízo da Vara Única da Comarca 

de Poconé acerca do teor da presente sentença condenatória, 

notadamente no executivo de pena tombado sob o Código Apolo nº 

163004.Após o cumprimento de todas as determinações constantes da 

presente sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 22 de novembro de 2019.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 20 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 180157 Nr: 22084-56.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SIDNEY DOS SANTOS, Filiação: Cleusa 

Costa dos Santos e José dos Santos, data de nascimento: 23/04/1982, 

natural de Tangará da Serra-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/05 verso, e o faço 

para CONDENAR como por condenado tenho o réu Sidney dos Santos, já 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo 168, caput, do CP, por 

apenas uma vez (tendo por objeto a motocicleta) e o faço para 

ABSOLVER o réu com relação ao crime de apropriação indébita que tem 

por objeto um capacete, na forma do art. 386, VII, do CPP. DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTOAO DELITO DE APROPRIAÇÃO 

INDÉBITA.A pena cominada para o delito previsto no artigo 168, do Código 

Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.A 

culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi 

normal.Seus antecedentes não são bons, conforme se verifica da ficha de 

antecedentes criminais de fls. 110/112, ficando evidente que o acusado é 

multirreincidente, de maneira que uma de suas condenações será 

sopesada na segunda fase dosimétrica (reincidência) e as demais na 

avaliação dos antecedentes.Sua conduta social não pode ser mensurada, 

ante a inexistência de elementos para a aferição.Não há elementos nos 

autos para aferir sua personalidade.Os motivos são próprios do crime, 

razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As 

circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde. As 

consequências do delito não foram graves, haja vista que a vítima 

recuperou sua motocicleta.O comportamento da vítima não deve ser 

considerado, pois, não influenciou na conduta do réu.Levando em conta 

essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente 

os antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, 

aplicando-se a fração de um terço (1/3), atingido o quantum de um (01) 

ano e quatro (04) meses de reclusão. Passando à segunda fase da 

fixação da reprimenda, vislumbro a incidência da circunstância atenuante 

da confissão espontânea, descrita no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP. 

Na mesma senda, vislumbro a presença da circunstância agravante 

prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, razão porque, diante da 

COMPENSAÇÃO das referidas circunstâncias, MANTENHO a reprimenda 

outrora imposta, ou seja, no quantum de um (01) ano e quatro (04) meses 

de reclusão. Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir 

nenhuma causa de diminuição ou de aumento de pena. Portanto, TORNO a 

pena DEFINITIVA em um (01) ano e quatro (04) meses de reclusão. Pela 

mesma fundamentação, CONDENO-O ainda ao pagamento de pena 

pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, 

ARBITRO em dezoito (18) dias-multa, fixando o dia-multa em um vigésimo 

(1/20) do salário mínimo vigente na data dos fatos (03/03/2014), que 

deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 

49 e 50 da Lei Substantiva Penal.Considerando o reconhecimento da 

reincidência, a pena deverá ser cumprida em REGIME INICIAL 

SEMIABERTO, para tanto, considerando o disposto no artigo 33, caput e o 

seu § 2º, alínea “b” do Código Penal.Pelos mesmos motivos expostos na 

fundamentação da dosimetria de pena, incabível se faz, igualmente, a 
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substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão condicional 

da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos artigos 44 

(inciso II) e 77 (inciso I e III), ambos do CP.Em que pese o reconhecimento 

da reincidência, considerando o quantum da pena aplicada, o regime 

prisional imposto, assim como, a inexistência dos fundamentos e requisitos 

da custódia preventiva, CONCEDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM 

LIBERDADE.CONDENO o réu ao pagamento das custas do processo, 

todavia, SUSPENDO a exigibilidade pelo prazo de cinco (05) anos, pois o 

acusado é assistido da Defensoria Pública.Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, enquanto 

durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, CF).OFICIE-SE ao Tribunal 

Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada.Também 

após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem 

como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.Decorrido o prazo 

recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o nome 

do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 

Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.Após o cumprimento de todas as 

determinações constantes da presente sentença, mormente a expedição 

guia de execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas 

e cautelas de praxe. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 

22 de novembro de 2019.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 20 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 197059 Nr: 12480-37.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILBERTO FERNANDES VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDILBERTO FERNANDES VARGAS, Cpf: 

00656247185, Rg: 1650061-0, Filiação: Sueli Fernandes e Felisberto Arce 

Vargas, data de nascimento: 02/09/1984, brasileiro(a), natural de Ponta 

Porã-MS, solteiro(a), consultor, Telefone 9978-4127. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/05 verso e o faço para CONDENAR 

o réu Edilberto Fernandes Vargas, já qualificado nos autos, nas penas do 

artigo 180, caput, do Código Penal. Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 

do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada em face do réu.DA 

DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE RECEPTAÇÃOA pena cominada para 

o delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal é de reclusão, de 

um (01) a quatro (04) anos, e multa.A culpabilidade do réu, ou seja, seu 

grau de culpabilidade é normal à espécie do delito.Seus antecedentes não 

são bons, todavia, serão analisados em sede de segunda fase 

dosimétrica.Sua conduta social, não pode ser mensurada, ante a 

inexistência de elementos robustos para a aferição.Da mesma forma, não 

há elementos nos autos para aferir sua personalidade. Os motivos são 

próprios do crime.As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu 

responde. As consequências do delito não foram graves.Não há como se 

aferir o comportamento da vítima, pois, esta não estava presente no 

momento da consumação do crime.Analisando, pois, ao conjunto favorável 

das circunstâncias judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação 

do crime e, notadamente a ressocialização do implicado, a pena-base 

deve ser fixada no mínimo legal, razão pela qual, FIXO-A, portanto, em um 

(01) ano de reclusão.Na segunda fase de fixação da pena, inexistem 

circunstâncias atenuantes. Todavia, constato a incidência da 

circunstância agravante da reincidência, insculpida no artigo 61, inciso I do 

CP, tendo em vista que analisando os antecedentes criminais (fls. 

164/166), constato que o acusado foi condenado de forma definitiva no 

procedimento tombado sob o Código Apolo nº 47905, pela prática do delito 

insculpido no artigo 155, § 4º, III, do Código Penal, cujo decisum transitou 

em julgado no dia 09/05/2006, e cuja pena só restou extinta no ano de 

2014, razão pela qual, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração 

de um sexto (1/6), ou seja, no quantum em um (01) ano e dois (02) meses 

de reclusão.Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir 

nenhuma causa de diminuição de pena ou aumento de pena, razão pela 

qual, encontro uma pena privativa de liberdade DEFINITIVA DE UM (01) 

ANO e DOIS (02) MESES DE RECLUSÃO E dez (10) DIAS-MULTA, sendo 

que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à data do 

fato (25/07/2015), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no 

prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal. Considerando 

o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser cumprida no REGIME 

INICIAL SEMIABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do 

CP.Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das 

penas, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva 

de direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos 

os requisitos legais dos artigos 44 (inciso II) e 77 (caput e inciso I), ambos 

do CP.Outrossim, não obstante o reconhecimento da reincidência, 

considerando o quantum da pena aplicada, bem como o regime prisional 

imposto, CONCEDO ao réu o direito de recorrer em liberdade do presente 

decisum.Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a cobrança pelo prazo 

de cinco anos, eis que o réu é assistido pela Defensoria Pública. Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos do 

condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, 

CF).OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a 

suspensão ventilada. Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE 

ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária 

Civil local, ao INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de 

Identificação. Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado 

desta decisão, LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal).Somente após o trânsito em julgado 

para ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA. Após o 

cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 03 de junho de 2019.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 20 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211925 Nr: 3557-85.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE PEREIRA COSTA, MAURICIO DE 

OLIVEIRA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ FELIPE PEREIRA COSTA, Cpf: 

03592759159, Rg: 21777128, Filiação: Cheilha Pereira Costa Menezes, 

data de nascimento: 12/01/1993, brasileiro(a), natural de Primavera do 

Leste-MT, solteiro(a), soldador, Telefone 9967 3557. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 01 - D/01 - E, e o faço para CONDENAR 

como por condenado tenho os réus Luiz Felipe Pereira Costa e Maurício de 

Oliveira Roque, já qualificados nos autos, nas sanções do artigo 14 da Lei 

nº 10.826/03.Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, 
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passo a dosar a pena a ser aplicada aos réus.DA DOSIMETRIA DA PENA 

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO/MUNIÇÃO DE USO 

PERMITIDO RÉU LUIZ FELIPE PEREIRA COSTA A Lei nº 10.826/2003 atribui 

para o crime capitulado em seu artigo 14, a pena de dois (02) anos a 

quatro (04) anos de reclusão, e multa.A culpabilidade do acusado, ou seja, 

a intensidade de seu dolo foi normal para a espécie do delito. Seus 

antecedentes são bons, visto que, analisando detidamente os registros 

criminais acostados às fls. 91, constato que o réu não possui sentença 

penal condenatória transitada em julgado. Não há elementos nos autos 

para se aferir sua conduta social.Não há elementos para descortinar 

acerca de sua personalidade.Os motivos são próprios do crime.As 

circunstâncias são próprias do tipo penal em questão.As consequências 

são normais à espécie do delito mencionado.Não há como se aferir o 

comportamento da vítima, pois esta é a própria sociedade.Levando em 

conta as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, hei por bem 

fixar a PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, em dois (02) anos de 

reclusão.Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias 

agravantes. Todavia, vislumbro a presença nos autos da circunstância 

atenuante da confissão espontânea extrajudicial, descrita no artigo 65, 

inciso III, alínea “d”, do CP, razão pela qual, considerando o que aduz a 

súmula 231, do STJ, MANTENHO a reprimenda outrora imposta, ou seja, no 

quantum dois (02) anos de reclusão.Na terceira fase da fixação da pena, 

não vislumbro nenhuma causa de diminuição ou aumento de pena, razão 

pela qual MANTENHO a pena aplicada no montante anteriormente 

encontrado, qual seja, dois (02) anos de reclusão. Pela mesma 

fundamentação, CONDENO-A AINDA ao pagamento de pena pecuniária 

que ARBITRO em dez (10) DIAS-MULTA, sendo que FIXO o valor do 

dia-multa em 1/20 do salário mínimo vigente à data do fato (27/12/2015), 

que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos 

artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, pela inexistência de outras 

circunstâncias que possam modificá-la.A pena deverá ser cumprida no 

REGIME INICIAL ABERTO, consoante à alínea “c”, do § 2º, do art. 33 do 

CP.Por fim, verifica-se que o acusado não é reincidente e a pena aplicada 

não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de 

violência ou grave ameaça, bem como as circunstâncias judiciais 

insculpidas no artigo 59 do CP indicam que a substituição é suficiente, 

razão por que, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, 

inciso IV, ambos do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta 

ao acusado, por DUAS penas RESTRITIVAS DE DIREITO, consistente em 

prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta, 

bem como, pena pecuniária no valor de um (01) salário mínimo.A entidade 

a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser determinada 

pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do 

reeducando. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito 

imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese 

prevista no § 4º do art. 44 do Código Penal. O réu poderá recorrer em 

liberdade, eis que ausentes os requisitos para decretação da sua prisão 

preventiva.[...] Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito 

imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese 

prevista no § 4º do art. 44 do Código Penal. O réu poderá recorrer em 

liberdade, eis que ausentes os requisitos para decretação da sua prisão 

preventiva.CUSTAS pelos acusados, SUSPENDENDO a exigibilidade pelo 

período legal, por se encontrar assistido pela Defensoria Pública.Após o 

trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos do 

condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, 

CF).OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a 

suspensão ventilada.Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE 

ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária 

Civil local, ao INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de 

Identificação.Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado 

desta decisão, LANCE-SE o nome dos réus no rol dos culpados (artigo 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal).Somente após o trânsito em julgado 

para ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA.Após o 

cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 21 de novembro de 2019.Anna 

Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 20 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 216752 Nr: 7269-83.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIBÉRIO CESAR DA PAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TIBÉRIO CESAR DA PAZ, Cpf: 

07063661400, Rg: 23808730, Filiação: Olivete da Paz e N/c, data de 

nascimento: 16/02/1981, brasileiro(a), natural de Maceió-AL, convivente, 

Telefone 99945-7513. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVOEx positis, e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/07, e o faço 

para CONDENAR, como por condenado tenho, o réu Tibério Cesar da Paz, 

já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei nº 

3.688/41 c/c art. 61, II, “f”, do CP e artigo 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do 

CP, em concurso material de crimes (artigo 69, do CP), com as implicações 

da Lei nº 11.340/06.DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME 

DE AMEAÇAA pena cominada para o delito previsto no artigo 147 do 

Código Penal é de detenção, de um (01) mês a seis (06) meses, ou 

multa.A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi 

normal.Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando com 

acuidade os autos, o réu foi condenado de forma definitiva pela prática do 

crime estampado no artigo 155, caput, do CP, no procedimento tombado 

sob o Código Apolo nº 204090, que tramitou no Juízo da Primeira Vara 

Criminal local, cujo fato ocorreu no dia 03/11/2015 (antes dos fatos 

desses autos) e a decisum transitou em julgado no dia 30/11/2017 (após 

os fatos desses autos).Sua conduta social não pode ser mensurada, ante 

a inexistência de elementos para a aferição.Não há elementos nos autos 

para aferir sua personalidade.Os motivos são próprios do crime, razão 

pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As 

circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde. As 

consequências do delito não foram tão graves. O comportamento da vítima 

não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do 

réu.Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente 

favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, ou seja, 

em um (01) mês e cinco (05) dias de detenção.Passando à segunda fase 

da fixação da reprimenda, inexistem circunstâncias atenuantes. Todavia, 

vislumbro a presença da agravante prevista no artigo 61, II, “f”, in fine, do 

Código Penal, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de um 

sexto (1/6), atingindo o montante de um (01) mês e dez (10) dias.Indo à 

terceira fase da aplicação da pena, verifico que não há causas de 

aumento ou diminuição da pena, razão pela qual, encontro, para o crime de 

ameaça, a pena definitiva de um (01) mês e dez (10) dias de detenção.DA 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTOÀ CONTRAVENÇÃO PENAL DE 

VIAS DE FATO.A pena cominada para o delito previsto no artigo 21 da Lei 

nº 3.688/1941 é de prisão simples, de quinze (15) dias a três (03) meses, 

ou multa.A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi 

normal.Seus antecedentes não são bons, visto que, analisando com 

acuidade os autos, o réu foi condenado de forma definitiva pela prática do 

crime estampado no artigo 155, caput, do CP, no procedimento tombado 

sob o Código Apolo nº 204090, que tramitou no Juízo da Primeira Vara 

Criminal local, cujo fato ocorreu no dia 03/11/2015 (antes dos fatos 

desses autos) e a decisum transitou em julgado no dia 30/11/2017 (após 

os fatos desses autos).Sua conduta social não pode ser mensurada, ante 

a inexistência de elementos para a aferição.Não há elementos nos autos 

para aferir sua personalidade.Os motivos são próprios da contravenção 

penal, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As 

circunstâncias são próprias da contravenção penal pelo qual o réu 

responde. As consequências da contravenção penal não foram tão 

graves. O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não 

influenciou na conduta do réu.Levando em conta essas circunstâncias 
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judiciais parcialmente favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do 

mínimo legal, ou seja, em dezessete (17) dias de prisão simples.Passando 

à segunda fase da fixação da reprimenda, inexistem circunstâncias 

atenuantes. Todavia, vislumbro a presença da agravante prevista no 

artigo 61, II, “f”, in fine, do Código Penal, razão pela qual, MAJORO a 

reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo o montante de 

dezenove (19) dias de prisão simples.Indo à terceira fase da aplicação da 

pena, verifico que não há causas de aumento ou diminuição da pena, 

razão pela qual, encontro, para a contravenção penal de vias de fato, a 

pena definitiva de dezenove (19) dias de prisão simples.DO CÚMULO 

MATERIAL Em razão do CONCURSO MATERIAL entre o crime de ameaça e 

contravenção penal de vias de fato, ENCONTRO UMA PENA TOTAL 

DEFINITIVA, PARA O CRIME DE AMEAÇA DE UM (01) MÊS E DEZ (10) DIAS 

DE DETENÇÃO E, PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, O 

QUANTUM DE DEZENOVE (19) DIAS DE PRISÃO SIMPLES.A pena deverá 

ser cumprida em REGIME INICIAL ABERTO, para tanto, considerando o 

disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do Código 

Penal.Descabem, no meu entendimento, a concessão de sursis ou 

substituição da pena privativa de liberdade, tendo em vista o que preceitua 

a súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça, que aduz: “A prática de 

crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave 

ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição de pena 

privativa de liberdade por restritiva de direitos”.O réu poderá apelar em 

liberdade, uma vez que não se faz presente qualquer dos fundamentos da 

prisão preventiva.Custas pelo acusado.Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos do condenado, enquanto 

durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, CF).OFICIE-SE ao Tribunal 

Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada. Também 

após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta 

Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem 

como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação. Decorrido o 

prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o 

nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição 

Federal).Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, 

EXPEÇA-SE guia de execução DEFINITIVA.Após o cumprimento de todas 

as determinações constantes da presente sentença, mormente a 

expedição guia de execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante 

as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

D e f e n s o r i a  P ú b l i c a . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 11 de novembro de 2019.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 20 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209122 Nr: 1315-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSUE MOREIRA, Cpf: 05877315919, Rg: 

9.136.637-1, Filiação: Casturina Moreira e Jair Gonçalves Moreira, data de 

nascimento: 24/08/1984, brasileiro(a), natural de Maringa-PR, solteiro(a), 

montador de estrutura metálica, Telefone 65-9962-8712. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 e o faço para CONDENAR o réu 

Josué Moreira, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 180, caput, 

do Código Penal. Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, 

passo a dosar a pena a ser aplicada em face do réu.DA DOSIMETRIA DA 

PENA DO CRIME DE RECEPTAÇÃOA pena cominada para o delito previsto 

no artigo 180, caput, do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro 

(04) anos, e multa.A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de 

culpabilidade é normal à espécie do delito.Em análise aos antecedentes do 

réu, (fls. 102) encontra-se um executivo de Pena Código Apolo 196095, 

referente a fatos anteriores aos aqui apurados, razão pela qual, se trata 

de reincidente, o que será analisado na segunda fase dosimétrica.Sua 

conduta social, não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos 

robustos para a aferição.Da mesma forma, não há elementos nos autos 

para aferir sua personalidade. Os motivos são próprios do crime.As 

circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde. As 

consequências do delito não foram graves.Não há como se aferir o 

comportamento da vítima, pois, esta não estava presente no momento da 

consumação do crime.Analisando, pois, ao conjunto das circunstâncias 

judiciais, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, 

notadamente a ressocialização do implicado, a pena-base deve ser fixada 

no mínimo legal, razão pela qual, FIXO-A, portanto, em um (01) ano de 

reclusão.Na segunda fase de fixação da pena, constato a incidência da 

circunstância atenuante da confissão espontânea feita extrajudicialmente 

e a agravante da reincidência, conforme se vê do executivo de pena 

tombado sob o Código Apolo 197095, que tramitou perante a 1ª Vara 

Criminal local e que se iniciou em 17/07/2015 e se encerrou em 

25/08/2017. Assim, COMPENSO ambas as circunstâncias e MANTENHO a 

pena um (01) ano de reclusão.Indo à terceira fase de fixação da pena, 

verifico não existir nenhuma causa de diminuição de pena ou aumento de 

pena, razão pela qual, encontro uma pena privativa de liberdade 

DEFINITIVA DE UM (01) ANO DE RECLUSÃO E QUINZE (15) DIAS-MULTA, 

sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à 

data do fato (25/01/2016), que deverá ser atualizada e recolhida na forma 

e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal. A pena 

deverá ser cumprida no REGIME INICIAL SEMIABERTO, consoante a alínea 

“c” do § 2º do art. 33 do CP, em razão da reincidência.Pelos mesmos 

motivos expostos na fundamentação da dosimetria da pena, bem como, 

tendo em vista o reconhecimento da reincidência, incabível se faz, 

igualmente, a substituição da pena por restritiva de direitos, ou, suspensão 

condicional da pena, eis que não preenchidos os requisitos legais dos 

artigos 44 (inciso II) e 77 (inciso I), ambos do CP.O réu poderá apelar em 

liberdade, uma vez que não se faz presente qualquer dos fundamentos da 

prisão preventiva.Custas pelo acusado, todavia, SUSPENDO a cobrança 

pelo prazo de cinco anos, eis que o réu é assistido pela Defensoria 

Pública. Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos 

direitos políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da 

condenação (artigo 15, III, CF).OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, 

comunicando sobre a suspensão ventilada. Também após o trânsito em 

julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório Distribuidor desta Comarca, à 

Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG bem como aos 

Institutos Nacional e Estadual de Identificação. Decorrido o prazo recursal, 

e após o trânsito em julgado desta decisão, LANCE-SE o nome do réu no 

rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).Somente 

após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE guia de 

execução DEFINITIVA. Após o cumprimento de todas as determinações 

constantes da presente sentença, mormente a expedição guia de 

execução definitiva, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e 

cautelas de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 

08 de novembro de 2019.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 20 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 204266 Nr: 18165-25.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:MT20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT
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 Autos nº: 8165-25.2015.811.0055.

Código Apolo nº: 204266.

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público Estadual em face 

do acusado Rogério da Silva Pereira, qualificado nos autos, imputando-lhe 

a prática dos delitos insculpidos nos artigos 329 ao 331 do Código Penal.

A denúncia foi devidamente recebida na forma em que foi posta em Juízo, 

na data de 12 de maio de 2016 (fls. 19).

 Com o regular prosseguimento do feito, preenchidos os requisitos legais, 

foi concedido ao réu o benefício da suspensão condicional do processo, 

na audiência de fls. 44, realizada em 25 de janeiro de 2018.

 Às fls. 63, o Ministério Público manifestou-se pela intimação do acusado, 

a fim de que se justificasse o não cumprimento da obrigação atinente ao 

comparecimento mensal em Juízo.

 Instado a se manifestar, o acusado, por intermédio de advogado 

constituído, justificou o descumprimento da citada condição do sursis, 

alegando que, por se tratar de pessoa simples, não havia entendido as 

determinações da decisão (fls. 69/70).

Por fim, às fls. 75/76 o Ministério Público pugnou pelo não acolhimento da 

justificativa apresentada, bem como pela revogação do beneficio, haja 

vista que o acusado não cumpriu as condições impostas.

É o relato do necessário.

DECIDO.

Analisando os autos, constato que a pretensão ministerial não merece 

prosperar, visto que, no caso em concreto, o acusado não agiu de má-fé 

e, em consonância com os princípios da proporcionalidade e ampla 

defesa, desnecessário de faz a revogação do benefício. Vejamos:

Durante a tramitação do feito foi concedido ao acusado Rogério da Silva 

Pereira o benefício da suspensão condicional do processo (termo de 

audiência de fls. 44). Entretanto, vislumbra-se, que o mesmo não deu 

cumprimento integral às condições impostas, eis que o acusado 

compareceu em juízo apenas três (03) vezes de vinte e quatro (24).

Nesse trilho, diante de intimação para justificar o descumprimento de uma 

das condições da suspensão condicional do processo, o beneficiário 

alegou não ter entendido de forma clara as condições do dever de 

comparecer em Juízo.

Pois bem.

O artigo 89, § 4º da Lei nº 9.099/95, é enfático ao trazer hipóteses de 

revogação do benefício, dentre elas, o descumprimento do acusado a 

quaisquer das condições impostas, ilustrado no § 4º do referido 

dispositivo:

“Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a 

um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a 

denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 

anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha 

sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que 

autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

(...)

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser 

processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir 

qualquer outra condição imposta.

Extrai-se dos autos que em 08 de maio de 2019 foi certificado que o réu 

ainda não tinha dado início ao cumprimento das condições, no sentido de 

comparecer mensalmente em Juízo (fls. 62). Assim, em julho de 2019 foi 

determinada sua intimação para dar cumprimento às condições e, a partir 

de então, o acusado começou a comparecer mensalmente, nos meses de 

agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, conforme se 

infere das certidões de fls. 66/68 e 73/74.

Ou seja, tal comportamento do acusado traz credibilidade à justificativa 

apresentada por sua defesa técnica às fls. 69/70 no sentido de que havia 

entendido que, para comparecimento, seriam marcadas novas audiências 

e que o mesmo seria intimado para tanto. Isso porque, o mesmo efetuou o 

pagamento das prestações pecuniárias no valor de um salário mínimo e 

meio, assim como, prestou esclarecimentos quanto ao não 

comparecimento em Juízo, quando instado a fazê-lo.

 Portanto, evidente que, o acusado, não teve a intenção de descumprir 

com suas obrigações, visto que, se trata de uma pessoa simples, sem 

antecedentes criminais, com residência e labor comprovados nos autos e, 

inclusive, cumpriu com todas as outras condições, dentre elas, com o 

pagamento da prestação pecuniária estipulada.

 Imperioso destacar que, apesar do que preconiza o artigo 89, § 4º, da Lei 

nº 9.099/95, o qual destaca as hipóteses de revogação do benefício 

sursis, necessário se faz a adequação sanção de forma mais harmoniosa 

e humana, de modo a evitar constrangimentos e excessos 

desnecessários.

 Assim, considerando que o acusado cumpriu com todas as demais 

obrigações, bem como, prestou esclarecimentos quanto ao 

descumprimento da condição de comparecimento em Juízo, faz jus a 

observância in casu do princípio da proporcionalidade, eis que tal princípio 

visa tutelar os direitos fundamentais de cada situação, tanto em prol do 

indivíduo, como da sociedade, visando equilibrar os interesses da 

coletividade.

 Como assevera o doutrinador Cleber Masson, o qual afirma que, o 

princípio da proporcionalidade funciona como forte barreira impositiva de 

limites ao legislador. Por corolário a lei penal que não protege um bem 

jurídico é ineficaz, por se tratar de intervenção excessiva na vida dos 

indivíduos em geral (Masson, Cleber. Direito Penal –vol. 1/ Cleber Masson. 

– 11º ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: 

MÉTODO, 2017, pag.56).

Destarte, considerando os fatos expostos acima, entendo que o benefício 

da suspensão condicional do processo concedido ao réu deve ser 

mantido, mormente quando o réu cumpriu com as demais condições 

impostas, bem como, apresentou justificativa em tempo hábil para não ter 

comparecido e, ainda, passou a comparecer regularmente assim que 

instado a fazê-lo, restando evidente que o réu não agiu de má-fé quanto 

ao descumprimento da obrigação imposta.

Ex positis, em desacordo com a manifestação ministerial de fls. 75/76:

1) ACOLHO os argumentos da defesa e, por consequência, MANTENHO 

as condições anteriormente impostas relativas ao benefício da suspensão 

condicional do processo.

2) No mais, INTIME-SE o réu Rogério da Silva Pereira, para que continue o 

comparecimento periódico e mensal em Juízo, conforme determinado no 

item “3” da decisão acostada no termo de audiência de fls. 44, sob pena 

de revogação do benefício e prosseguimento do processo.

3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 21 de janeiro de 2020

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 185283 Nr: 2930-18.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAAC CAMPOS PEREIRA, ISAIAS CAMPOS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ISAAC CAMPOS PEREIRA, Cpf: 

06429218902, Rg: 50.193.627-0, Filiação: Evanildes Aranha Pereira e Jose 

Campos Pereira, data de nascimento: 08/07/1983, brasileiro(a), natural de 

Foz do Iguaçu-PR, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65 9627 3847 e 

atualmente em local incerto e não sabido ISAIAS CAMPOS PEREIRA, Cpf: 

05797510901, Rg: 8.426.191-2, Filiação: Evanildes Aranha Pereira e Jose 

Campos Pereira, data de nascimento: 08/07/1983, brasileiro(a), natural de 

Foz do Iguaçu-PR, solteiro(a), serviços gerais, Telefone 65 9.9672-3901 

(pai). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 05/06 e o faço para CONDENAR os 

réus Isaac Campos Pereira e Isaias Campos Pereira, já qualificados nos 

autos, nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal. Atenta ao 

disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a pena a ser 

aplicada em face do réu.DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE 

RECEPTAÇÃO CIRCUNSTANCIADOQUANTO AO RÉU ISAAC CAMPOS 

PEREIRAA pena cominada para o delito previsto no artigo 180, caput, do 

Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.A 

culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à espécie 

do delito.Seus antecedentes são ruins, pois, possui uma (01) sentença 

penal condenatória definitiva pela prática do delito consignado no artigo 
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155 § 4°, inciso IV do Código Penal, prolatada no procedimento tombado 

sob o Código Apolo nº 126652 (Juízo da Primeira Vara Criminal), cujo fato 

foi praticado antes a data do fato objeto desta demanda em 

julgamento.Sua conduta social, não pode ser mensurada, ante a 

inexistência de elementos robustos para a aferição.Da mesma forma, não 

há elementos nos autos para aferir sua personalidade. Os motivos são 

próprios do crime.As circunstâncias são próprias do delito pelo qual os 

réus respondem. As consequências do delito não foram graves.Não há 

como se aferir o comportamento da vítima, pois, esta não estava presente 

no momento da consumação do crime.Levando em conta essas 

circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente os 

antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, 

aplicando-se a fração de um sexto (1/6), ou seja, no quantum em um (01) 

ano e dois (02) meses de reclusão.Passando à segunda fase, verifico a 

inexistência de circunstâncias agravante de pena; verifico, ainda, que 

existe a atenuante da confissão espontânea, realizada na fase policial, 

razão pela qual, reduzo a pena para um (01) ano de reclusão.Na terceira 

fase da fixação da pena, inexistem causas de aumentos ou diminuição da 

pena.Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em UM (01) ano de 

reclusão.Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento 

de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do 

condenado, ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente no ano do fato delituoso 

(dezembrp/2014), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no 

prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.A pena 

deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, para tanto, considerando o 

disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do Código Penal.Pelos 

mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das penas, 

incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de 

direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os 

requisitos legais dos artigos 44 (inciso III) e 77 (inciso II), ambos do 

CP.Considerando que foi aplicado o regime aberto de cumprimento de 

pena, inclusive, com substituição por pena restritiva de direitos, CONCEDO 

ao mesmo o direito de RECORRER EM LIBERDADE.DA DOSIMETRIA DA 

PENA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO CIRCUNSTANCIADOQUANTO AO RÉU 

ISAIAS CAMPOS PEREIRAA pena cominada para o delito previsto no artigo 

180, caput, do Código Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, 

e multa.A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal 

à espécie do delito.Seus antecedentes são ruins, pois, possui uma (01) 

sentença penal condenatória definitiva pela prática do delito consignado 

no artigo 155 § 4°, inciso IV do Código Penal, prolatada no procedimento 

tombado sob o Código Apolo nº 126652 (Juízo da Primeira Vara Criminal), 

cujo fato foi praticado antes a data do fato objeto desta demanda em 

julgamento.Sua conduta social, não pode ser mensurada, ante a 

inexistência de elementos robustos para a aferição.Da mesma forma, não 

há elementos nos autos para aferir sua personalidade. Os motivos são 

próprios do crime.As circunstâncias são próprias do delito pelo qual os 

réus respondem. As consequências do delito não foram graves.Não há 

como se aferir o comportamento da vítima, pois, esta não estava presente 

no momento da consumação do crime.Levando em conta essas 

circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente os 

antecedentes, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, 

aplicando-se a fração de um sexto (1/6), ou seja, no quantum em um (01) 

ano e dois (02) meses de reclusão.Passando à segunda fase, verifico a 

inexistência de circunstâncias agravante de pena; verifico, ainda, que 

existe a atenuante da confissão espontânea, realizada na fase policial, 

razão pela qual, reduzo a pena para um (01) ano de reclusão.Na terceira 

fase da fixação da pena, inexistem causas de aumentos ou diminuição da 

pena.Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA em UM (01) ano de 

reclusão.Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento 

de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do 

condenado, ARBITRO em dez (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um 

trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente no ano do fato delituoso 

(dezembrp/2014), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no 

prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.A pena 

deverá ser cumprida em REGIME ABERTO, para tanto, considerando o 

disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “c” do Código Penal.Pelos 

mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria das penas, 

incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de 

direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os 

requisitos legais dos artigos 44 (inciso III) e 77 (inciso II), ambos do 

CP.Considerando que foi aplicado o regime aberto de cumprimento de 

pena, inclusive, com substituição por pena restritiva de direitos, CONCEDO 

ao mesmo o direito de RECORRER EM LIBERDADE.Custas pelos acusados, 

todavia, SUSPENDO a cobrança pelo prazo de cinco anos, eis que os réus 

são assistidos pela Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado, 

DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos políticos dos condenados, 

enquanto durarem os efeitos da condenação (artigo 15, III, CF).OFICIE-SE 

ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão ventilada. 

Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação. 

Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE os nomes dos réus no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, 

da Constituição Federal).Somente após o trânsito em julgado para ambas 

as partes, EXPEÇA-SE guias de execução DEFINITIVAS. Após o 

cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guias de execução definitivas, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA 

ao Ministério Público e à Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Tangará da Serra, 27 de maio de 2019.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 21 de janeiro de 2020

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 177331 Nr: 19464-71.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEL MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL GUIMARÃES DA 

SILVA - OAB:13173/MT

 Autos nº: 19464-71.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 177331.

 Vistos etc.

1) RECEBO o recurso de fls. 186, nos termos do art. 593, inc. I c/c art. 

600, ambos do CPP.

 2) ABRA-SE VISTA dos autos à parte apelante para apresentação das 

razões recursais e, após, à parte apelada para oferecimento das 

contrarrazões, no prazo de oito (08) dias, cada.

 3) Findos os prazos para razões e contrarrazões, REMETAM-SE os autos 

à superior instância, na forma do artigo 601 do Código de Processo Penal.

4) Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto no artigo 346 

da CNGC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Tangará da Serra, 21 de janeiro de 2020.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 175026 Nr: 16982-53.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Autos nº: 16982-53.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 175026.

Vistos etc.

1) Atenta aos autos, à vista do teor da manifestação do Parquet acostada 

às fls. 309/309, DESIGNO o dia 05 de fevereiro de 2020, às 15h20min, com 

a finalidade de proceder à oitiva da testemunha Nayara Ivini Jorge Saia, 

bem como, se necessário, realizar novamente o interrogatório judicial do 

réu Benedito Bento de França.

2) INTIME-SE o réu para comparecimento e, sendo necessário, ser 

novamente interrogado.

3) INTIME-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, a 
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testemunha Nayara Ivini Jorge Saia, no endereço declinado às fls. 309 

verso.

4) No mais, EXPEÇA-SE carta precatória ao Juízo da Comarca de 

Francisco Beltrão/PR, com o fito de proceder a oitiva da vítima Danielle 

Cristina Molon e da testemunha Eliane de Fátima Molon, devendo ser 

intimadas nos endereços fornecidos pelo Parquet às fls. 309 dos autos, 

CONSIGNANDO-SE o prazo de trinta (30) dias para cumprimento, por se 

encontrar o presente processo no rol da meta 2 do CNJ, INTIMANDO-SE as 

partes, bem como, INSTRUINDO-SE a missiva com os documentos 

individualizados no artigo 1.360 da CNGC.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa técnica.

CUMPRA-SE.

Tangará da Serra, 21 de janeiro de 2020.

 Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 319599 Nr: 18429-03.2019.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CQDA, AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON DA SILVA - 

OAB:21.801

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU CEZAR QUINTINO DE ARAUJO, 

PARA APRESENTAR MEMORIAIS ESCRITOS NO PRAZO DE CINCO DIAS.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-12.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL ESPORTE COMERCIO PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000092-12.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:BRASIL 

ESPORTE COMERCIO PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES, 

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR POLO PASSIVO: CLARO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 24/06/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-96.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTEMAR DIAS DA GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO OAB - MT0014425A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-94.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000093-94.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ALINE 

RODRIGUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NATALIA CARGNIN 

QUATRIN POLO PASSIVO: TAM LINHAS AÉREAS S/A FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO Data: 24/06/2020 

Hora: 14:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001782-13.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

ALUILSON OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994-A 

(ADVOGADO(A))

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ANTONIO MARCON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando as justificativas, bem como o documento 

apresentado pelo reclamante, defiro o pedido de designação de audiência 

de conciliação. Designe-se nova data. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se 

o necessário. Tangará da Serra/MT, 14 de janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001836-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE PEREIRA DE OLIVEIRA OAB - 047.995.741-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante 

do título, podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 

do Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de 

embargos, solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do E. TJMT a realização do cálculo de atualização do débito 

(art. 3º do Provimento nº 11/2017), intimando-se as partes para 

manifestação em 5 dias, com posterior conclusão para homologação. 

Após a homologação do cálculo, será determinada a expedição de ofício 

requisitório de pequeno valor à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado, que deverá realizar o pagamento no prazo de 2 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, na forma do art. 535, § 3º, do 

CPC (CF, art. 100) e observado o disposto no art. 4º do Provimento nº 

11/2017-CM. Cumpra-se. Intimem-se. Tangará da Serra/MT, 19 de 

dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002605-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Em virtude da matéria objeto do processo na origem, este Juizado 

Especial não tem competência para o cumprimento do ato. Providencie-se 

a devolução dos autos ao Juízo deprecante, com o consequente 

cancelamento da distribuição da presente. Deixo de determinar a 

redistribuição, tendo em vista que as cartas precatórias a serem 

processadas perante a Justiça Comum tramitam por meio físico e 

demandam, se for o caso, o recolhimento de custas. Comunique-se ao 

Juízo deprecante. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 12 de 

novembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001233-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA DE ARAUJO SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE FELIZ DA SILVA OAB - MT24782-O (ADVOGADO(A))

PATRICIA RIBEIRO DE SOUZA OAB - MT24783/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA MISALES ESCUDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Não há sentido algum na utilização, no âmbito dos Juizados 

Especiais, da citação por hora certa. Conforme entendimento sufragado, 

há muito, pela jurisprudência das Turmas Recursais, conforme consta do 

Enunciado nº 5 do FONAJE, o ato de citação recebido no endereço da 

parte é plenamente válida, desde que identificado o seu recebedor. 

Contudo, ao contrario do que afirma a reclamante, a certidão do Sr Oficial 

de Justiça é clara ao afirmar que em diligências no endereço informado 

recebeu a informação que o executado vendeu aquele local para o Sr. 

Nilson e Basilio e pode ter sido através dessas pessoas que o Meirinho 

colheu informações do seu telefone. Assim, não havendo elementos 

hábeis a comprovar que o executado ainda esteja naquele endereço, se 

eivando de ser citado, indefiro o pedido de expedição de novo mandado 

naquele endereço. Intime-se a reclamante para, no prazo de 10 dias, 

trazer aos autos qualquer informação que faça comprovar que o 

reclamado ainda reside/trabalha no endereço informado nos autos ou 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tangará da Serra-MT, 16 

de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001871-36.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MOACYR TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO JUINA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em razão do documento juntado no ID 27544124, acolho as 

justificativas apresentadas pelo reclamado. Assim, designe-se nova data 

para realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000442-05.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON SELLE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVENIL APARECIDO DA SILVA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante ao teor da certidão do ID 28074815, ARQUIVEM-SE os autos 

com as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010312-52.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEI DE MELO JOLANDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO JORLANDO JUNIOR OAB - MT0011129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Ante ao teor da certidão o ID 28075248, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de janeiro 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010901-78.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ESPEDITO AVELINO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO OAB - MT0017641A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está em 

recuperação judicial, cujo processo tramita na 7ª Vara Empresarial do Rio 

de Janeiro sob o nº 0203711-65.2016.8.19.0001, protocolado em junho de 

2016, sendo que no dia 08/01/2018 foi-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá à parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 
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cumprimento de sentença e determino que, nos termos do art. 523 do 

Código de Processo Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a 

satisfação voluntária do débito, intime-se a devedora por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que não cabe 

fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença 

no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 

da Lei nº 9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o 

tema (Enunciado nº 161 do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada revel na fase de conhecimento, a 

intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, 

correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no Diário 

Oficial. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se, após o que será proferida sentença de 

extinção, com expedição de certidão de crédito, conforme deliberado pelo 

referido Juízo em decisão proferida nos autos acima mencionados. Deverá 

o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 15 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001626-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOMECIANO FERREIRA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 24048153. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000077-48.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LACY GRIGORIA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARULINE FERNANDO RIBEIRO OAB - MT16255-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Cite-se a Fazenda Pública para satisfazer a obrigação constante 

do título, podendo ela opor embargos em 30 (trinta) dias (art. 535 e art. 910 

do Código de Processo Civil de 2015). Certificado o não oferecimento de 

embargos, solicite-se do Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do E. TJMT a realização do cálculo de atualização do débito 

(art. 3º do Provimento nº 11/2017), intimando-se as partes para 

manifestação em 5 dias, com posterior conclusão para homologação. 

Após a homologação do cálculo, será determinada a expedição de ofício 

requisitório de pequeno valor à autoridade, na pessoa de quem o ente 

público foi citado, que deverá realizar o pagamento no prazo de 2 (dois) 

meses, contado da entrega da requisição, na forma do art. 535, § 3º, do 

CPC (CF, art. 100) e observado o disposto no art. 4º do Provimento nº 

11/2017-CM. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Tangará 

da Serra, 16 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011664-79.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA PATRICIA PASQUALLI OAB - MT0010633A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AD MIGUEL REPARACAO EM TAPECARIA VEICULAR LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Antes de deliberar o pedido da parte exequente, observa-se a 

necessidade de expedir-se o Mandado de Constatação, a fim de que o Sr. 

Oficial de Justiça diligencie na empresa Tropical Tapeçaria (endereço 

informado no Id-26528671), solicitando informações sobre a confusão de 

proprietários, verificar qual o vínculo do executado com o estabelecimento 

comercial, qual a atividade econômica é exercida, e o endereço correto da 

empresa mencionada. Após a realização do ato, torne os autos conclusos 

para deliberações. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de janeiro de 

2020 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001739-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARQUES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Embora o exequente tenha informado o valor a ser penhorado, não 

juntou aos autos demonstrativo do débito. Assim, intime-se para 

manifestação, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001752-75.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDES ALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADNA MARIA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que há número de telefone informado na petição 

inicial, proceda-se a Secretaria Judicial a intimação do exequente, via 

telefone, para que manifeste interesse no prosseguimento do feito, 

advertindo que caso não o faça no prazo de 10 dias os autos serão 

extintos sem resolução do mérito. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 14 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010708-39.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PERCILIANO JOSE DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Luiz Carlos Fanaia de Almeida OAB - MT13320/O (ADVOGADO(A))

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT0012468A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NILEY PECANHA COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. O processo já foi extinto sem resolução do mérito (ID 6217631). 

Assim, incabível qualquer requerimento, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

do ID 27625925. Ao arquivo, procedendo-se as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 14 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010848-34.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

SUZIMARA RODRIGUES CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, retificar o cálculo 

apresentado no Id 26786304, uma vez que incabível a cobrança de 

honorários não pactuados no acordo entabulado entre as partes. Havendo 

manifestação, conclusos para decisão. Decorrido o prazo, sem 

manifestação, ao arquivo com as devidas baixas e anotações 

necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010220-55.2009.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ALBUQUERQUE TEODORETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PRODUCOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do ID 26984883, INTIME-SE o 

exequente para, no prazo de 10 dias, juntar aos autos documentos hábeis 

a fazer prova de que todos os CNJPs informados fazem parte do mesmo 

grupo econômico da executada. Havendo manifestação, conclusos pada 

deliberações. Decorrido o prazo, sem manifestação, ao arquivo com as 

devidas baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 20 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001556-08.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BELEZA COSMETICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA BARBOSA BARROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Considerando que a informação de que a reclamada reside no 

endereço informado, DETERMINO que seja expedido novo mandado de 

citação/intimação, consignando que caso a reclamada não esteja no local, 

a contra-fé poderá ser entregue a qualquer pessoa, identificando-se 

adequadamente o recebedor, conforme autoriza o Enunciado nº 5 do 

FONAJE: a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é 

eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor. 

Sem prejuízo, defiro o item “b” da petição do ID 27633764. Oficie-se 

conforme requerido. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 14 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002531-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. DEISE DO NASCIMENTO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEISLAMAR ROSA DIAS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Desnecessária a providência pleiteada pelo exequente no ID 

27832223, uma vez que conforme disciplina o art. 19, §2º, da Lei 9.099/95, 

expedida a intimação ao executado no endereço constante nos autos, não 

tendo ele sido encontrado e não tendo informado sua mudança, reputa-se 

válida e eficaz as intimações das decisões proferidas nos autos, 

encaminhadas àquele endereço. Assim, aplico os efeitos do artigo em 

comento para considerar válida a intimação encaminhada para o 

executado acerca da decisão do ID 23462394. Intime-se o exequente 

para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000883-49.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DIAS MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000880-60.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEOVANIA DOROTEU DA SILVA CONCEICAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A conclusão é desnecessária. A Secretaria poderia empreender 
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o impulso processual devido sem a necessidade de novo despacho. 

Tendo em vista que a parte exequente informou o endereço atualizado do 

executado, CUMPRA-SE a decisão do ID 20713305. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001402-24.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORAIDES PINHEIRO DE AVILA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 27634079. Oficie-se conforme requerido. 

Com a resposta, intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de extinção sem resolução 

do mérito. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 

de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-38.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002496-70.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOLANGE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN TESTE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se o reclamante para, no prazo de 10 dias, manifestar sobre 

o pedido do ID 27737180. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-41.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO SOARES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Desnecessária a conclusão dos autos. A providência pleiteada 

pelo reclamante já foi deliberada pelo Juízo, conforme decisão do Id 

24244383. Assim, cumpra-se a decisão em comento. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010369-70.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIGO MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BRENDAW CAROLINE VILAS BOAS FELIPI (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A conclusão é desnecessária. A Secretaria poderia empreender 

o impulso processual devido sem a necessidade de novo despacho. 

Tendo em vista que a parte exequente informou o endereço atualizado do 

executado, CUMPRA-SE a decisão do ID 20713305. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002383-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA VIEIRA BARBOSA OAB - MT0022347S (ADVOGADO(A))

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Defiro o pedido do ID 27804622. Expeça-se novo mandado de 

penhora e avaliação, nos termos da segunda parte da decisão do ID 

22192101. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002033-31.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BIJOIA COMERCIO DE JOIAS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS XAVIER DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(60 dias), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no prazo 

de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Caso 

não haja manifestação, certifique-se e venham os autos conclusos para 

extinção. Caso haja manifestação, conclusos para deliberações. Sem 

prejuízo, proceda-se o cancelamento da audiência designada para o dia 

13/02/2020. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 21 de janeiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HILDA DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010350-35.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-O (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA OAB - MT0019239A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS DEFIRO a penhora de bens na residência da parte executada, a 

fim de satisfazer a pretensão do exequente, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça, no cumprimento do mandado, penhorar tantos bens quanto 

bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais 

essenciais à habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à 

imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o entendimento de 

nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO 

DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE 

MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE 

APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA 

RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade da residência do 

executado como o conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim 

como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o 

aparelho de som e o forno de microondas não são bens essenciais à 

dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não estando 

acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem Residencial 

da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana 

do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr 

Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A 

RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes, 

observando quanto ao endereço informado na petição do ID 27811234. 

Uma vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença. Caso a diligência de penhora de bens seja 

infrutífera, intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) 

dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso 

de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra-MT, 22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000953-66.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Com o levantamento, caso nada mais seja requerido no prazo legal, tornem 

os autos conclusos para extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000964-95.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DIAS MAGALHAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, defiro o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. Nos termos do art. 523 do Código de Processo 

Civil de 2015, transitada em julgado a sentença sem a satisfação 

voluntária do débito, intime-se o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010424-21.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRYSCITEN DA SILVA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O disposto no art. 833, IV, do CPC de 2015, não pode servir de 

escudo protetor à inadimplência, de forma a que, tratando-se de devedor 

assalariado, se veja totalmente imune às consequências do débito 

assumido, tornando vazia a finalidade legal de satisfação do credor e da 

solução do conflito posto em Juízo. Essa assertiva se aplica com ainda 

maior amplitude no âmbito dos Juizados Especiais, diante dos seus 

princípios próprios, em especial o princípio da efetividade, segundo o qual 

o processo deve apresentar-se como instrumento apto para resolver o 

litígio. Por outro lado, o executado deve responder por seus débitos sem, 

no entanto, comprometer o seu sustento e de sua família, de modo que a 

execução, ex vi legis, deve ser procedida de maneira que menos lhe seja 

gravosa. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, em nosso 

sentir, abrange tão-somente o salário pago mensalmente ao devedor 

destinado ao seu sustento e da sua família. Assim, o limite de 30% sobre o 

salário do devedor pode ser penhorado, ainda mais no caso como o em 

apreço, em que o valor bloqueado foi insuficiente para o pagamento do 

crédito exequendo. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: 

JECCAM-0000235) JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE CONTA SALÁRIO 

PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. ART. 649 DO CPC. POSSIBILIDADE 

DE PENHORA DE PERCENTUAL DE 30% QUANDO NÃO DEMONSTRADO 

QUE A CONTA É EXCLUSIVAMENTE DESTINADA A SALÁRIO, SENDO 

UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE OUTROS 

VALORES. ARTS. 655-A, § 2º, E 656, § 2º, TODOS DO CPC. RESERVA DO 

NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA DO DEVEDOR, BEM COMO, À 

SATISFAÇÃO DA CREDORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Inominado nº 

0210093-25.2011.8.04.0015, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/AM, Rel. Rogério José da Costa Vieira. j. 27.09.2013). 

JECCBA-0021971) MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON-LINE EM CONTA-CORRENTE DA 

DEVEDORA. ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO. A IMPENHORABILIDADE SOBRE OS RENDIMENTOS NÃO PODE 

SER VISTA COMO REGRA ABSOLUTA. Deve ser examinada à luz da 

situação em concreto e analisada em harmonia com o princípio da 

efetividade da justiça. Possibilidade de recair a constrição sobre 

percentual do valor do salário. Limitação a 30% dos valores depositados. 

Segurança denegada. (Processo nº 0000056-33.2013.805.9000-1, 4ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/BA, Rel. Martha 

Cavalcanti Silva de Oliveira. unânime, DJe 12.08.2013). JECCMT-005681) 

SÚMULA DO JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI 9.099/95) - RECURSO 

INOMINADO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - DÉBITO INCONTROVERSO - 

EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE 

SALÁRIO - PENHORA MANTIDA NO PERCENTUAL DE TRINTA POR CENTO 

DOS PROVENTOS - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL - APLICAÇÃO 

ANALÓGICA DO DECRETO FEDERAL 4.961/04 C/C ART. 45 DA LEI 

8.112/90 - SENTENÇA MANTIDA EM SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - 

RECURSO IMPROVIDO. Não se revela ilegal vincular, mediante penhora, o 

pagamento de débito incontroverso, consubstanciado em sentença 

condenatória transitada em julgado, ao percentual de 30% (trinta por 

cento) dos proventos do devedor, em interpretação analógica ao Decreto 

Federal 4.961/2004 c/c art. 45 da Lei 8.112/90. Recurso improvido. A parte 

recorrente pagará as custas processuais e honorários de advogado, que 

fixo em 20% sobre o valor da causa, verbas cuja exigibilidade fica 

condicionada à comprovação de que, no lapso de 05 (cinco) anos, cesse 

sua condição de pessoal legalmente pobre - Lei nº 1.060/50, art. 12. 

(Recurso Cível Inominado nº 4/2012, Turma Recursal Única dos Juizados 

Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. João Bosco Soares da Silva. j. 

05.07.2012, unânime, DJe 15.08.2012). JECCRO-0001651) EMBARGOS À 

EXECUÇÃO. PENHORABILIDADE E BLOQUEIO DO SALÁRIO. PERCENTUAL 

RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. A impenhorabilidade do salário é a regra, 

porém, deve-se ponderar caso a caso, diante da relativização dos 

princípios, a fim de observar o princípio da dignidade da pessoa, mas 

também possibilitar o cumprimento do negócio jurídico entabulado entre as 

partes. Recaindo a penhora em percentual razoável, não implicando 

prejuízo do sustento do devedor e de sua família, deve esta ser mantida, 

face o dever de cumprimento das obrigações pactuadas. (Recurso 

Inominado nº 1001956-42.2010.8.22.0601, Turma Recursal de Porto Velho 

dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/RO, Rel. Franklin Vieira dos 

Santos. j. 10.05.2013, unânime, DJe 15.05.2013). Com tais considerações, 

DEFIRO o requerimento do ID 27806828, determinando a expedição de 
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ofício ao empregador do executado, sendo a empresa URBANO NORTE, 

localizada no endereço informado nos autos, para que proceda depósito 

mensal na Conta Única do Poder Judiciário, do valor correspondente a 

10% (dez por cento) da remuneração líquida do devedor, até o limite do 

valor exequendo (R$ 846,10). Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

com o bloqueio de valores até o limite ora estabelecido, certifique-se, 

lavre-se o respectivo termo e intime-se o executado para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC - 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença. Caso a diligência seja infrutífera, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 21 de janeiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005838-89.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LEITE ELIZEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CORREA BRAGA FILHO OAB - MT0016482A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos 

os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 16 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIUCY DIAS FELIX (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Antes de deliberar sobre o pedido do ID 17255684 e 23980218 

certifique-se acerca do cumprimento da decisão do ID 16987803 

(intimação da executada). Caso não tenha sido cumprida, CUMPRA-SE 

com brevidade. Sem prejuízo, intime-se o exequente para manifestar se a 

petição juntada no ID 27128489, uma vez que a pessoa que consta como 

executada trata-se de parte completamente estranha aos autos. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 17 de 

dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002286-53.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN NATIELI DAMACENO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A conclusão é desnecessária. A Secretaria poderia empreender 

o impulso processual devido sem a necessidade de novo despacho. 

Tendo em vista que a parte exequente informou o endereço atualizado do 

executado, CUMPRA-SE o despacho do ID 15784676. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2019. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002224-76.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA GUTIERREZ GRAMULHA OAB - MT20975/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIANO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de suspensão do processo pelo prazo requerido 

(05 meses), findo o qual deverá a parte reclamante se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, promovendo o necessário ao regular 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Caso não haja manifestação, certifique-se e venham 

os autos conclusos para extinção. Caso haja manifestação, conclusos 

para deliberações. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 17 de 

dezembro de 2019 ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006568-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSELY DE LIMA CARVALHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O título que aparelha a execução ID 27515402, aparentemente, 

está prescritos, pois o título venceu em 10 de junho de 2016. Assim, tendo 

em vista que a execução foi ajuizada aparentemente após o decurso do 

prazo prescricional de 3 anos (art. 206, VIII, do Código Civil), faculto ao 

reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

adequação do pedido ao rito do processo de conhecimento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 18 de dezembro 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001749-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDY FILIPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELE FERREIRA DE MATOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS. O pedido feito na manifestação Id-26486071 já foi analisado por 

este juízo na decisão Id-26159735. Cumpra-se o que está determinado na 

decisão mencionada. Tangará da Serra/MT, 17 de dezembro de 2019 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006570-70.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REJANE CERQUEIRA FERREIRA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001517-45.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

HEBER MARIANO GONCALVES OAB - MT22186/O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO SILVA SAWARIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA OAB - MT25174/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS DEFIRO a penhora de bens na residência da parte executada, a 

fim de satisfazer a pretensão do exequente, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça, no cumprimento do mandado, penhorar tantos bens quanto 

bastem para garantir a dívida, com exclusão dos bens residenciais 

essenciais à habitabilidade, devendo observar a ordem legal prevista no 

artigo 835 do Novo Código de Processo Civil, bem como proceder à 

imediata avaliação dos bens penhorados. Vejamos o entendimento de 

nossos Tribunais: EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE CONJUNTO 

DE ESTOFADOS, ESTANTE, TELEVISÃO, APARELHO DE SOM, FORNO DE 

MICROONDAS, LAVADORA DE ROUPAS E FOGÃO. IMPENHORABILIDADE 

APENAS DOS BENS ESSENCIAIS À DIGNIDADE E FUNCIONALIDADE DA 

RESIDÊNCIA. Os bens essenciais à funcionalidade da residência do 

executado como o conjunto de estofados, a estante e o fogão, assim 

como a máquina de lavar roupas, são impenhoráveis. Entretanto, o 

aparelho de som e o forno de microondas não são bens essenciais à 

dignidade e funcionalidade do lar do embargante, não estando 

acobertados pelo disposto na Lei de Impenhorabilidade do Bem Residencial 

da Família. Interpretação do disposto no art. 2º da Lei nº 8.009/90. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS; RCiv 71001460450; Santana 

do Livramento; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Clóvis Moacyr 

Mattana Ramos; Julg. 28/11/2007; DOERS 05/12/2007; Pág. 114) AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BENS QUE GUARNECEM A 

RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE EM CASO DE DUPLICIDADE. 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A 

impenhorabilidade contida no art. 1 da Lei n. 8009/90 objetiva proteger 

bens familiares essenciais a habitalidade com dignidade, não se 

qualificando portanto, como objetos de luxo ou adornos, tais como: 

Microcomputador, bicicleta ergometrica, dvd, teclado musical. II - 

Excetuam-se da impenhorabilidade os bens que se encontram em 

duplicidade na residência do devedor. Recurso conhecido e parcialmente 

provido. (TJ-GO; AI 46399-0/180; Proc. 200501902770; Goiânia; Segunda 

Câmara Cível; Relª Desª Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 

06/04/2006; DJGO 02/05/2006). Sobre a penhora de bens na residência do 

executado, o entendimento do FONAJE: Enunciado 14. Os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis. Assim sendo, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora, avaliação e depósito, a fim de que o Senhor Oficial de Justiça 

proceda à penhora de bens, inclusive na residência do executado, 

devendo, ainda, discriminar todos os bens existentes ali existentes. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se a executada, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se 

a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. Sem 

prejuízo, com fundamento no art. 139, IV, e art. 782, § 3º, do CPC, defiro o 

pedido e determino a inclusão do nome do executado no cadastro de 

inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 18 de dezembro de 

2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006543-87.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON BARROS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 
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penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006577-62.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANE DE OLIVEIRA DANTAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O título que aparelha a execução ID 27517905, aparentemente, 

está prescritos, pois venceu em 19 de dezembro de 2016. Assim, tendo 

em vista que a execução foi ajuizada aparentemente após o decurso do 

prazo prescricional de 3 anos (art. 206, §3°, VIII, do Código Civil), faculto 

ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

adequação do pedido ao rito do processo de conhecimento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 18 de dezembro 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006575-92.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO SILVA FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O título que aparelha a execução ID 27517182, aparentemente, 

está prescritos, pois venceu em 06 de janeiro de 2016. Assim, tendo em 

vista que a execução foi ajuizada aparentemente após o decurso do 

prazo prescricional de 3 anos (art. 206, §3°, VIII, do Código Civil), faculto 

ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

adequação do pedido ao rito do processo de conhecimento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 18 de dezembro 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006573-25.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDUARDA BEZERRA CORDEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O título que aparelha a execução ID 27516862, aparentemente, 

está prescritos, pois venceu em 15 de dezembro de 2016. Assim, tendo 

em vista que a execução foi ajuizada aparentemente após o decurso do 

prazo prescricional de 3 anos (art. 206, §3°, VIII, do Código Civil), faculto 

ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

adequação do pedido ao rito do processo de conhecimento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 18 de dezembro 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002440-71.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M J - COMERCIO DE FRALDAS, CONFECCOES E PRODUTOS INFANTIS 

LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DOS SANTOS SOARES OAB - 385.500.831-00 

(REPRESENTANTE)

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLI SANCHES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A conclusão é desnecessária. A Secretaria poderia empreender 

o impulso processual devido sem a necessidade de novo despacho. 

Tendo em vista que a parte reclamante informou o endereço atualizado o 

reclamado, CITE-SE da presente ação, designando-se data para audiência 

de conciliação. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da 

Serra/MT, 18 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006579-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANA ALONSO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O título que aparelha a execução ID 27518485 aparentemente, 

está prescritos, pois venceu em 10 de maio de 2016. Assim, tendo em 

vista que a execução foi ajuizada aparentemente após o decurso do 

prazo prescricional de 3 anos (art. 206, §3°, VIII, do Código Civil), faculto 

ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

adequação do pedido ao rito do processo de conhecimento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 18 de dezembro 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006580-17.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA DO NASCIMENTO DALLA LASTRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O título que aparelha a execução ID 27518768, aparentemente, 

está prescritos, pois venceu em 20 de junho de 2016. Assim, tendo em 

vista que a execução foi ajuizada aparentemente após o decurso do 

prazo prescricional de 3 anos (art. 206, §3°, VIII, do Código Civil), faculto 

ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

adequação do pedido ao rito do processo de conhecimento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 
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da Serra/MT, 18 de dezembro 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000528-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA ALMEIDA DE SENE DAS NEVES (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA OAB - MT22483/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN AGUIAR DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Nos Juizados Especiais a citação por edital é possível, conforme 

entendimento jurisprudencial dominante e, especialmente, do FONAJE, 

porém apenas nos processos de execução. No entanto, não tem 

cabimento quando se trata de processo de conhecimento, em razão da 

expressa proibição do art. 18, § 2º, da Lei nº 9.099/1995. Assim, INDEFIRO 

os pedidos do ID 27562736. Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, requer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 18 de dezembro de 2019. Angelo Judai 

Junior Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006581-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DJANIA DEILA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 17 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006583-69.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATHANAGILDO DA COSTA E FARIA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006584-54.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA LOPES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O título que aparelha a execução ID 27520294, aparentemente, 

está prescritos, pois venceu em 13 de julho de 2016. Assim, tendo em 

vista que a execução foi ajuizada aparentemente após o decurso do 

prazo prescricional de 3 anos (art. 206, §3°, VIII, do Código Civil), faculto 

ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

adequação do pedido ao rito do processo de conhecimento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 18 de dezembro 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006585-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ADALTO GEOVÁ ESPINDULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O título que aparelha a execução ID 27520337, aparentemente, 

está prescritos, pois venceu em 06 de janeiro de 2015. Assim, tendo em 

vista que a execução foi ajuizada aparentemente após o decurso do 

prazo prescricional de 3 anos (art. 206, §3°, VIII, do Código Civil), faculto 

ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

adequação do pedido ao rito do processo de conhecimento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 18 de dezembro 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006582-84.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILA PATRICIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006608-82.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LARISSA DOS SANTOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) por correspondência (art. 247 

c.c. art. 249 do CPC) para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, art. 829). Não 

efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá ser expedido 

mandado para que o Oficial de Justiça proceda a penhora e avaliação de 

bens, lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o 

credor e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, 

caso recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil 

de 2015). Recaindo a penhora sobre bem imóvel, providencie o exequente, 

sem prejuízo da intimação do executado, o registro da penhora no oficio 

imobiliário para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, tudo 

de conformidade com o art. 844 do CPC de 2015. Não há necessidade de 

mandado judicial, bastando a exibição de certidão do auto ou termo de 

penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 1º, do CPC de 2015). Em 

seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, da Lei 9.099/95, 

designando-se audiência de conciliação, quando, se infrutífera, deverá 

ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se for o caso, a 

escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, do mesmo 

artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela alienação, 

designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que deverão 

ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em jornais 

se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 

9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o Sr. 

Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já 

determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do 

referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 18 de dezembro de 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006609-67.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SANDOVAL LEMOS DUTRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILENE MARIA TORQUATO VILLAR OAB - MT7204/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELZA MARTINS VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O título que aparelha a execução ID 27554206, aparentemente, 

está prescritos, pois venceu em 11 de janeiro de 2016. Assim, tendo em 

vista que a execução foi ajuizada aparentemente após o decurso do 

prazo prescricional de 3 anos (art. 206, §3°, VIII, do Código Civil), faculto 

ao reclamante a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

adequação do pedido ao rito do processo de conhecimento, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará 

da Serra/MT, 18 de dezembro 2019. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-79.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DE SENNA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

 

PROCESSO n. 1000094-79.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARCOS ALVES 

DE SENNA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDA MARIA VIEIRA 

POLO PASSIVO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E 

INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

THIAGO Data: 24/06/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 
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SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000679-05.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EMILLY GABRIELA ROMERO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Trata-se de “AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS” 

proposta por Emily Gabriela Romero Galdino em face de Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados NPL I. Presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, inexistindo preliminar a tratar, não havendo nulidades 

a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Vejamos: No caso em epígrafe 

resta configurada relação de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da 

Lei 8.078/90, portanto restam aplicáveis as normas referentes ao 

microssistema consumerista. Depreende-se dos autos que a parte autora 

foi negativada por ordem da ré por uma dívida no valor de R$ 885,17 

(oitocentos e oitenta e cinco reais e dezessete centavos), como prova 

certidão de restrição anexa aos autos. Todavia, afirma peremptoriamente 

a parte autora que desconhece a dívida em questão por não ter 

contratado o serviço prestado pela ré, razão pela qual a inclusão de seu 

nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. A ré, ao seu turno, 

afirma que a negativação foi devida e decorre de débito oriundo de 

contrato de nº 1616284660 (originariamente de titularidade da Natura 

Cosméticos S/A). Assim, havendo negativa de contratação, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio 

jurídico juntando certidão do termo de cessão de crédito assinado 

digitalmente e emitido pelo 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos 

da Comarca de São Paulo (cf. ID n. 19132296), comprovação de cadastro 

da autora como consultora de beleza e nota fiscal (cf.nº 20932672). 

Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência 

da citada relação jurídica. Assim, entendo demonstrada, sem maiores 

digressões, a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico 

motivo, inexistente fraude no presente caso, restando apurar se no 

presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. 

Porém, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos[1], conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. Ante o 

exposto, entendo que no presente caso não assiste razão à parte autora. 

Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica, o inadimplemento 

contratual daí decorrente, e, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. 3. DISPOSITIVO: Ante o 

exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, contido na 

inicial. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de Janeiro de 

2020.. LIVRADA GAETE. juíza Leiga Matrícula 40.669 Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de Janeiro de 2020.. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001306-09.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEITE & ARTERO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS OAB - MT0004123A 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARIM DE OLIVEIRA OAB - MT0020003A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA LUCIA ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 28/01/2020, às 15H15MIN, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000735-04.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO MIGUEL SOEIRO LOBATO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN CARVALHO DE SOUZA OAB - MT0020004A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. SOUZA DOS SANTOS EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Certifico que, apesar de Citada, a Parte Executada não comprovou nos 

autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012106-45.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CHAIANE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT15117-O (ADVOGADO(A))

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANTUIR SILVA VICENTE (REQUERIDO)

SIRLEY APARECIDA SILVA VICENTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-79.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA (INTERESSADO)

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CASSIO FABIANO DA COSTA FARIA (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo legal sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a Parte 
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Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001186-29.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARTINS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

 

VISTOS. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 

319 do Código de Processo Civil de 2015. Não obstante discipline a Lei nº 

12.153/2009 (art. 7º) que, os entes públicos legitimados a figurar no polo 

passivo de demandas que tenham trâmite no Juizado Especial da Fazenda 

Pública, devem ser citados para comparecimento à audiência de 

conciliação, é fato que os representantes da Fazenda Pública raramente 

comparecem ao referido ato. A adoção do referido procedimento (que 

remete ao que está previsto na Lei nº 9.099/95), portanto, com a 

realização de um ato processual inútil e desnecessário, não preservaria a 

celeridade que deve permear procedimentos da espécie; ao contrário, 

apenas oneraria as partes e atravancaria demasiadamente a marcha 

procedimental. Considerando a forte orientação doutrinária e 

jurisprudencial no sentido de admitir-se a aplicação subsidiária do CPC ao 

microssistema dos Juizados Especiais, bem como tendo em vista que 

restarão preservados os princípios descritos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, 

hei por bem determinar, especificamente no que tange à citação e prazo 

para resposta do reclamado, que seja observado o disposto no art. 335 do 

CPC de 2015. Assim, cite-se a parte reclamada pessoalmente (art. 6º da 

Lei nº 12.153/2009, c.c. art. 247, III, do CPC de 2015), para, querendo, 

apresentar resposta ao pedido inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

observado o disposto no art. 7º da Lei nº 12.153/2009 (não haverá prazo 

diferenciado para a prática de qualquer ato processual, inclusive 

apresentação de resposta ou interposição de recurso). Com a 

apresentação da resposta ou o decurso do prazo, certifique-se e 

intime-se o reclamante para manifestação, em 05 (cinco) dias. Após, 

tornem os autos conclusos para designação de audiência de instrução ou 

julgamento antecipado da lide. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 15 de julho de 2019. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000097-34.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DE SOUZA AMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000097-34.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:MARIA 

CAROLINA DE SOUZA AMES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA POLO PASSIVO: GOL 

LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: THIAGO Data: 24/06/2020 Hora: 16:15 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001553-24.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR JOSE REFFATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VEIMAR TORRES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico o fim do prazo de suspensão. INTIMO a Parte Exequente para 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000621-36.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DELLALIBERA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUSS OAB - MT16509-O (ADVOGADO(A))

MAIKE FERREIRA DOS ANJOS OAB - MT26101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SOARES MEDEIROS (REQUERIDO)

 

Certifico que decorreu o prazo legal sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos a satisfação voluntária do débito. INTIMO a 

Exequente para requerer o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-19.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAETE JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000098-19.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:ALAETE JOSE 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SANDRA MARIA 

LOURENCO PRIETO, VANESSA ANGHEBEN GUIRRO POLO PASSIVO: 

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: THIAGO 

Data: 24/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE 

ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - 

CEP: 78070-100 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000054-97.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CREDEX INTERMEDIADORA DE NEGÓCIOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLEIDINALDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Oficie-se ao juízo deprecante solicitando que encaminhem as 

cópias necessárias a instruir a presente missiva, no prazo de 30(trinta) 

dias, sob pena de devolução independentemente de cumprimento, o que 

desde já fica determinado caso não haja manifestação no prazo ora 

assinalado. Cumpra-se, expedindo o necessário. Tangará da Serra - MT, 

17 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001934-61.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA JACOBINA DE OLIVEIRA 66763827504 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO(A))

WAGNER SANTOS COSTA OAB - GO57508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Com fundamento no art. 835, XIII, do CPC, defiro o pedido de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 287 de 1008



penhora dos direitos de crédito do executado, relativo ao contrato de 

prestação de serviço artístico (show) que será realizado no dia 25.1.2020 

na casa de Shows Bodega Pub. Para efetivação desta penhora, 

determino, inicialmente, a intimação dos contratantes, para que não 

transfiram os valores referentes ao contrato ao executado, devendo 

depositá-los em Juízo. Antes, porém, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

verificar, certificando circunstanciadamente, quem é o real contratante 

dos serviços do executado, se o proprietário da empresa "Bodega Pub" ou 

qualquer outro, devendo a intimação se dirigir àquele que seja verificado 

ter efetivamente o contratado. Outrossim, deverão os contratantes 

informar a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, qual o valor do contrato 

pela prestação dos serviços do executado. Após, para que se 

complemente a penhora, intime-se o executado do ato, para que ele não 

venha a fazer a cessão de seus créditos, nos termos do art. 855, I, do 

CPC de 2015. Efetuada a penhora, INTIME-SE o intime-se o executado, nos 

termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, 

apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC ? 

Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de 

cumprimento de sentença. Caso a diligência seja inexitosa, intime-se o 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 22 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002461-13.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA MARA BETONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia DESIGNADA PARA 09/04/2020 09:15 min, JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002701-02.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MACEDO DE BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SAO LUIZ LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 29/04/2020 ás 16:15min

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-12.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL ESPORTE COMERCIO PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA - ME 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

O reclamante alega que está na iminência de ver seu nome inscrito no 

cadastro de proteção ao crédito, em virtude de cobrança de multa por 

quebra de fidelização é abusiva. Sustenta, porém, que a multa decorreu 

de rescisão contratual causada pela própria reclamada, já que o 

cancelamento do contrato somente ocorreu em razão de falha na 

prestação do serviço objeto do contrato. Assiste razão ao reclamante. 

Ainda que considerada lícita a cobrança de multa contratual para serviços 

de telefonia, por rescisão antecipada do contrato (quebra de fidelização), 

sua aplicação deve ser observar, além das normas protetivas previstas 

no Código de Defesa do Consumidor, os ditames da razoabilidade e 

proporcionalidade. No caso em tela, o reclamante alega que só rescindiu o 

contrato por causa de falha na prestação do serviço. A afirmação do 

reclamante, nesta sede, em que o pedido é analisado sob juízo de 

cognição superficial, deve ser tida como verossímil, em virtude da 

aplicação do disposto no art. 6º, VIII, do CDC. Assim, constitui dever da 

empresa reclamada a prova de que estava prestando o serviço e 

entregando sua contraprestação na forma prevista em contrato. Enquanto 

não sobrevém essa prova, evidente que não poderá o consumidor sofrer 

as consequências de eventual inadimplemento. Não bastasse, é fato 

público e notório que, nesta cidade, é bastante duvidosa a qualidade dos 

serviços prestados pela reclamada. Assim, a cobrança da multa em 

questão, na forma como está ocorrendo, se mostra totalmente 

incompatível com os ditames da legislação consumerista e com a própria 

Resolução nº 632 da Anatel. O Superior Tribunal de Justiça tem o 

entendimento de que a multa por quebra de fidelização só é possível 

quando o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada do 

contrato. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A 

CABO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INTEGRAL DA MULTA 

DE FIDELIDADE INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO 

PRAZO DE CARÊNCIA. 1. A cláusula de fidelização em contrato de 

serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se 

lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos 

assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo 

mínimo para a recuperação do investimento realizado. Precedentes. 2. A 

referida modalidade contratual tem previsão de cláusula penal (pagamento 

de multa) caso o consumidor opte pela rescisão antecipada e injustificada 

do contrato. Tem-se, assim, por escopo principal, o necessário 

ressarcimento dos investimentos financeiros realizados por uma das 

partes para a celebração ou execução do contrato (parágrafo único do 

artigo 473 do Código Civil). De outro lado, sobressai seu caráter coercitivo, 

objetivando constranger o devedor a cumprir o prazo estipulado no 

contrato e, consequentemente, viabilizar o retorno financeiro calculado 

com o pagamento das mensalidades a serem vertidas durante a 

continuidade da relação jurídica programada. 3. Nada obstante, em que 

pese ser elemento oriundo de convenção entre os contratantes, a fixação 

da cláusula penal não pode estar indistintamente ao alvedrio destes, já que 

o ordenamento jurídico prevê normas imperativas e cogentes, que 

possuem a finalidade de resguardar a parte mais fraca do contrato, como 

é o caso do artigo 412 do Código Civil ("O valor da cominação imposta na 

cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal."). 4. A citada 

preocupação reverbera, com maior intensidade, em se tratando de 

contrato de adesão, como o de prestação de serviços de 

telecomunicações, o que motivou a ANATEL a expedir a Resolução 

632/2014, a fim de regular a forma de cálculo da multa a ser cobrada em 

caso de resilição antecipada dos contratos com fidelização. 5. O referido 

regulamento entrou em vigor em 07 de julho de 2014 e, a partir de então, 
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as prestadoras de serviço de TV a cabo (assim como as demais 

prestadoras de serviços de telecomunicações) são obrigadas a oferecer 

contratos de permanência aos consumidores - vinculados aos contratos 

de prestação de serviços com cláusula de fidelização - e a calcular a 

multa fidelidade proporcionalmente ao valor do benefício concedido e ao 

período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado. 6. Contudo, 

mesmo antes da vigência do citado normativo, revelava-se abusiva a 

prática comercial adotada pela prestadora do serviço de TV a cabo, que, 

até 2011, cobrava a multa fidelidade integral dos consumidores, 

independentemente do tempo faltante para o término da relação de 

fidelização. 7. Isso porque a cobrança integral da multa, sem computar o 

prazo de carência parcialmente cumprido pelo consumidor, coloca o 

fornecedor em vantagem exagerada, caracterizando conduta iníqua, 

incompatível com a equidade, consoante disposto no § 1º e inciso IV do 

artigo 51 do código consumerista. 8. Nesse panorama, sobressai o direito 

básico do consumidor à proteção contra práticas e cláusulas abusivas, 

que consubstanciem prestações desproporcionais, cuja adequação deve 

ser realizada pelo Judiciário, a fim de garantir o equilíbrio contratual entre 

as partes, afastando-se o ônus excessivo e o enriquecimento sem causa 

porventura detectado (artigos 6º, incisos IV e V, e 51, § 2º, do CDC), 

providência concretizadora do princípio constitucional de defesa do 

consumidor, sem olvidar, contudo, o princípio da conservação dos 

contratos. 9. Assim, infere-se que o custo arcado pelo prestador do 

serviço é, efetivamente, recuperado a cada mês da manutenção do 

vínculo contratual com o tomador, não sendo razoável a cobrança da 

mesma multa àquele que incorre na quebra do pacto no início do prazo de 

carência e àquele que, no meio ou ao final, demonstra o seu desinteresse 

no serviço prestado. 10. Como é cediço no âmbito do direito consumerista, 

a alegação de boa-fé (culpa) do causador do dano não configura óbice à 

ampla reparação do consumidor, mas apenas afasta a sanção de 

repetição em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, nos 

termos da jurisprudência consagrada pelas Turmas de Direito Privado. 11. 

Em observado o prazo prescricional quinquenal da pretensão executiva 

individual, afigurar-se-á hígida a pretensão ressarcitória dos 

consumidores que, entre 2003 (cinco anos antes do ajuizamento da ação 

civil pública) e 2011 (período em que a operadora deixou de proceder à 

cobrança abusiva), foram obrigados a efetuar o pagamento integral da 

multa fidelidade, independentemente do prazo de carência cumprido. 12. 

Sopesando-se o valor da cláusula penal estipulada, a relevância da 

defesa do direito do consumidor e a capacidade econômica da recorrente, 

afigura-se razoável a redução das astreintes para R$ 500,00 (quinhentos 

reais), a cada descumprimento da ordem exarada na tutela antecipada, o 

que deverá ser objeto de apuração em liquidação de sentença. 13. Por 

critério de simetria, a parte vencida na ação civil pública movida pelo 

Ministério Público não deve ser condenada ao pagamento de honorários 

advocatícios. Precedentes. 14. Recurso especial parcialmente provido 

apenas para reduzir a multa cominatória para R$ 500,00 (quinhentos reais) 

por descumprimento comprovado da determinação judicial exarada em 

tutela antecipada e afastar a condenação da parte vencida ao pagamento 

de honorários advocatícios em favor do parquet. (REsp 1362084/RJ, Rel. 

Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, 

DJe 01/08/2017) (grifos) A Resolução nº 632, art. 58, §2º, da Anatel, 

assim dispõe: “Art. 58. Rescindido o Contrato de Prestação de Serviço 

antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor 

da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser 

proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do 

prazo de permanência (...) § 2º É vedada a cobrança prevista no caput na 

hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação 

contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da 

prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor (...)” Neste caso 

concreto é possível observar, por meio dos protocolos informados na 

inicial, que a rescisão só ocorreu em razão de falha na prestação do 

serviço da reclamada. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, 

aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, 

pela suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Outrossim, 

se no julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

multa bem como a pendência do pagamento, a presente decisão poderá 

perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir efeitos. 

Diante disto, reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em 

vista a alta probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a 

consequente ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato 

de a prova até este momento produzida não ser equívoca, bem como o 

fundado receio de dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o 

bloqueio de crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de 

irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) 

e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada 

esta decisão. Com essas razões, presentes os requisitos do art 300 do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a concessão 

da medida de urgência para determinar que a reclamada se abstenha de 

efetuar a inscrição do nome do reclamante nos registros de banco de 

dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros) por ausência 

de pagamento do débito referente ao cancelamento do contrato do Id 

28229406, sob pena de multa fixa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais). Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Cite-se a parte 

promovida preferencialmente por correspondência com aviso de 

recepção, intimando-a também para comparecimento à audiência de 

conciliação. A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da 

parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na correspondência/mandado de 

citação/intimação deverá constar a advertência de que o não 

comparecimento da parte promovida na audiência de conciliação importará 

em sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial 

(art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias 

para a oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso 

não haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. O advogado que estiver 

patrocinando os interesses de qualquer das partes deverá ele próprio 

providenciar a habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 

03/2018/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, 

desde já determino que a Secretaria providencie a intimação prevista no § 

1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 

22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000538-49.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA MARIA DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO FERREIRA GOMES OAB - MT0011837A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001812-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LAZARA PEREIRA DE FREITAS TOSTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA LUCY DE ARAUJO REIS (REQUERIDO)

EDER GILSON KLUSKOVSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi parcialmente frutífera, defiro o requerimento 

formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de 

veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam 

os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Considerando que a diligência 

pelo RENAJUD também foi infrutífera, passo à análise do requerimento 

para pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. Conforme dispõe o item 

2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição de informações à 

Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e justificar ter 

esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando determinada 

ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. 

No caso dos autos, verifico que o credor justificou adequadamente a 

impossibilidade de obter tais informações por outros meios, tanto que 

foram efetivadas diversas diligências no sentido de localizar 

bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, tendo o 

requerente cumprido a exigência descrita no comando regulamentar acima 

descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por meio da ferramenta 

INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se 

atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Considerando 

que essa diligência também foi inexitosa, intime-se a exequente para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 21 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-46.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NATIELE SILVA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010517-52.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CIROLUIZ DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE ANNE DIAVAN OAB - MT0006661A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GB COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS OAB - MT12602/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos O art. 649, do CPC, elenca as hipóteses de impenhorabilidade de 

certos bens, por entender nestes casos que a dignidade da pessoa 

humana prevalece ao direito de crédito do credor. Mais especificadamente 

o art. 833, V, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “os livros, as 

máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens 

móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão do 

executado”, que não se aplica às pessoa jurídicas que têm como regra 

geral a penhorabilidade de seus bens. A impenhorabilidade prevista no art. 

833, V, do CPC, visa resguardar o conjunto de bens necessários ao 

funcionamento da atividade empresarial e não o estoque de mercadorias 

postas a venda. A jurisprudência é iterativa nesse sentido: EXECUÇÃO 

FISCAL. MICROEMPRESA. PENHORA. ESTOQUE DE PEÇAS DE 

VESTUÁRIO. INC. V DO ART. 649 DO CPC. INAPLICABILIDADE. 1. O inc. V 

do art. 649 do CPC considera impenhoráveis "os livros, as máquinas, as 

ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis 

necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão". 2. A regra geral 

é a penhorabilidade dos bens das pessoas jurídicas. Com relação à 

microempresa ou empresa de pequeno porte, a jurisprudência admite a 

aplicação excepcional do art. 649 do CPC. 3. Nessa hipótese, a 

impenhorabilidade visa resguardar o conjunto de bens necessários à 

manutenção das atividades da sociedade, denominado de ativo 

imobilizado.2. Estoques de peças de vestuário são ativos tangíveis 

mantidos para venda no curso dos negócios da sociedade. Não são 

impenhoráveis. (TRF-4 - AC: 7162 SC 2007.72.00.007162-7, Relator: 

MARCELO DE NARDI, Data de Julgamento: 24/09/2008, PRIMEIRA TURMA, 

Data de Publicação: D.E. 30/09/2008) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO. PENHORA PARCIAL DE ESTOQUE DE EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE. ADMISSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA DAS ATIVIDADES 

EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES DA 

PESSOA JURÍDICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. BEM DE DIFÍCIL 

LIQUIDEZ. I. SALVO QUANDO REALIZADA DE FORMA A IMPEDIR O 

DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL, A PENHORA DE 

ESTOQUE DE MERCADORIAS NÃO ATENTA CONTRA A SISTEMÁTICA 

PROCESSUAL VIGENTE E NÃO ENCONTRA VETO EXPRESSO EM 

NENHUMA DAS HIPÓTESES CONTEMPLADAS NO ARTIGO 649 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. II. EM SE TRATANDO DE EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE, A CONSTRIÇÃO NÃO PODE ATINGIR A INTEGRALIDADE 

DO SEU ESTOQUE, SOB PENA DE COLOCAR EM RISCO A SUA PRÓPRIA 

SUBSISTÊNCIA EMPRESARIAL. III. A PENHORA DEVE SER REDUZIDA 

PARA PATAMAR QUE, A UM SÓ TEMPO, PRESTIGIE A SATISFAÇÃO DO 

CRÉDITO DO EXEQÜENTE E NÃO COMPROMETA SIGNIFICATIVAMENTE A 

ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR. IV. NÃO SE ADMITE A 

SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR BEM DE EXISTÊNCIA CONTROVERTIDA 

E DE DIFÍCIL LIQUIDEZ. V. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJ-DF - AGI: 20140020017307 DF 0001740-36.2014.8.07.0000, 

Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/04/2014, 4ª 

Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/05/2014 . Pág.: 

113) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O 

ESTOQUE DE MERCADORIAS. POSSIBILIDADE. De acordo com a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de 

mercadorias do estoque da empresa, que não se confunde com a penhora 

sobre estabelecimento comercial. Demonstrado que a parte exequente 

esgotou as diligências no sentido de busca de bens disponíveis para 

constrição. Em decisão monocrática, dou provimento ao agravo de 

instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 70058062084, Vigésima Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, 

Julgado em 20/12/2013) Com tais considerações, DEFIRO o requerimento 

do ID 26577500 determinando a expedição de mandado de penhora e 

avaliação de tantos bens quanto bastem para satisfação do crédito. Uma 

vez efetivada com sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos 

do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar 

embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 

142 do FONAJE), porquanto se trata de procedimento de cumprimento de 

sentença. Caso a diligência tenha sido inexitosa, intime-se o exequente 

para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 09 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001106-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

L.R. LANGER - EPP (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE FORCELINI OAB - MT0010057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELLY CRISTINA COELHO DE BRITO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Com a devida vênia, não há qualquer amparo jurídico para o 

deferimento das providências requeridas na petição do ID 27174714 e, 

não obstante este Magistrado tenha conhecimento da decisão em que o 

STJ tenha acolhido pedido análogo ao requerido nos autos, não possui 

caráter vinculante, de modo que entendo inaplicável aos presentes autos. 

O ordenamento jurídico brasileiro consagra a regra da responsabilidade 

patrimonial do devedor, conforme está expresso no art. 789 do CPC e no 

art. 391 do Código Civil, com raríssimas exceções, em que se admite que a 

responsabilização seja pessoal. Aliás, atualmente, há apenas uma única 

exceção à regra, que autoriza a responsabilização pessoal, disposta no 

art. 528, § 3º, do CPC, relativamente à prisão civil do devedor de alimentos. 

Embora o art. 139, IV, do CPC autorize que o juiz utilize outras medidas 

para assegurar o cumprimento de ordem judicial, é evidente que essas 

medidas não podem extrapolar o que a própria lei preceitua a respeito da 

responsabilização do devedor. Evidentemente a norma não abre ao juiz 

possibilidades ilimitadas para forçar o cumprimento da obrigação. Não lhe 

abre a possibilidade de restringir o direito de ir e vir do devedor, por 

exemplo, que é, no fundo, o efeito decorrente da medida de suspensão da 

sua CNH. Não permite ao juiz, portanto, incluir outras exceções à regra da 

responsabilidade patrimonial não previstas em lei. Evidentemente essa não 

foi a intenção do legislador. Seguir o raciocínio do exequente, significaria 

dizer que a norma do art. 139, IV, do CPC, repristinou, por exemplo, a 

possibilidade de prisão civil do depositário infiel (há muito abolida do 

ordenamento jurídico brasileiro), ou que a norma autorizaria, por exemplo, 

a prisão como forma de coerção para pagamento de qualquer tipo de 

dívida, independentemente de ter natureza alimentar. Mais que isso, 

significaria a completa desnecessidade da própria previsão legal para 

adoção da prisão civil para o devedor de alimentos; ora, se o juiz poderia 

adotar qualquer medida com base no art. 139, IV, do CPC (inclusive a 

restrição da liberdade), qual seria a utilidade do art. 528, § 3º, do CPC? 

Além disso, não há evidência alguma de que as medidas sugeridas 

gerariam a tão almejada satisfação do crédito do exequente. Aliás, 

referida medida provavelmente seria inócua, porque não há nenhuma 

correlação lógica entre sua adoção e a almejada garantia da execução. 

Por fim, necessário ressaltar que nem foram ainda tomadas todas as 

medidas previstas em lei que podem forçar o devedor ao pagamento. Por 

mais esse motivo, não haveria justificativa para adoção de medidas mais 

gravosas, quando outras, previstas em lei, ainda não foram requeridas. 

Não há dúvida de que é compreensível a angústia e a ânsia do exequente, 

que tenta buscar a justa satisfação do seu crédito. Porém, como já 

afirmado, não pode o juiz determinar medidas que extrapolem o que 

autoriza a ordem jurídico-normativa vigente. Ante o exposto,INDEFIRO o 

pedido do ID 27174714. Assim sendo, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 10 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006634-80.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE CRISTOVAO ALMEIDA OAB - MT0009585A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Apesar do inciso IV do art. 52 da Lei n.º 9.099/95 referir-se 

somente em "sentença transitada em julgado", reputo perfeitamente 

possível a realização de uma execução provisória no sistema dos 

Juizados Especiais, considerando que a execução provisória nesta 

Especializada também é disciplinada pelo art. 520 e art. 537, § 3º, do CPC 

de 2015. Assim, considerando presentes todos os requisitos do art. 524 

do CPC de 2015, defiro o pedido de processamento da execução 

provisória, que correrá por conta e responsabilidade do exequente (CPC 

de 2015, art. 520, I). Nos termos do art. 523 do Código de Processo Civil 

de 2015, não tendo ocorrido a satisfação voluntária do débito, intime-se o 

devedor pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, caso não haja pagamento no 

prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens e 

elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o representante 

legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por 

mandado ou correio, para apresentação de embargos no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Na 

hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Ressalto, desde já, que, 

tendo em vista a natureza provisória da execução, na hipótese de 

levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem 

transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito 

real, deverá o exequente apresentar caução idônea, que desde já arbitro 

no valor equivalente ao da execução atualizada. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001021-50.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA ALVES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON MELLO ROBERTO OAB - MT8095-O (ADVOGADO(A))

KELLY ANAYANA BORTOLUZZI OAB - MT10062-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY LEANDRO DAMASCENO OAB - MT0014150A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A exequente formula pedido de sequestro de verba pública, ao 

argumento que o executado não atendeu ofício RPV encaminhado no dia 

30.1.2019 e até a data da propositura da petição não cumpriu a ordem 

judicial exarada no despacho do Id 15988963. O pedido de bloqueio de 

verbas públicas, em casos como o presente, comporta acolhimento. A Lei 

nº 12.153/2009, em seu art. 13, §1º, autoriza o sequestro de numerário na 

hipótese de descumprimento de requisição, o que se verifica no caso em 

tela, inclusive independentemente da prévia oitiva da Fazenda Pública. 

Com efeito, o executado foi intimado para cumprir o despacho de Id 

15988963 no dia 11.6.2019, consoante se extrai do AR juntado no Id 

21231842 e não cumpriu a ordem judicial requisitória de pequeno valor, 

conforme noticiado na petição do Id 27573649. Ademais, o artigo 100, §6º 

da CF autoriza o sequestro de verbas públicas em caso de preterição do 

direito de precedência na ordem dos pagamentos de precatórios judiciais 

ou no caso de não alocação orçamentária do valor necessário ao 

pagamento de um precatório. A título de ilustração do entendimento 

firmado no C. STF trago o entendimento explicitado nos seguintes julgados: 

CONSTITUCIONAL. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA PARA FINS DE 

PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ORDEM PROFERIDA PELO PRESIDENTE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EM MOMENTO 

POSTERIOR AO DECIDIDO NA ADI 2.356 MC E NA ADI 2.362 MC (RELATOR 

P/ACÓRDÃO MIN. AYRES BRITTO, DJE DE 19/5/2011), QUANDO 

DETERMINADA A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DO ART. 2º DA EMENDA 

CONSTITUCIONAL 30/2000, QUE INTRODUZIU O ART. 78 NO ADCT. 
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DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DO 

PARTICULAR EMBASADA NA SÚMULA 734/STF. O MANDADO DE 

SEGURANÇA ANTERIORMENTE JULGADO PELO TJ/SP APENAS 

AFASTARA A APLICAÇÃO DO REGIME DE EC 62/2009 E DETERMINARA A 

RETOMADA DO PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE SEQUESTRO. AGRAVO 

REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 19043 AgR, Relator(a): 

Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 23/09/2016, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 05-10-2016 PUBLIC 

06-10-2016). Ante o exposto, DEFIRO o bloqueio judicial dos valores 

indicados na petição do ID 27573649. Intimem-se as partes acerca do 

bloqueio realizado, para que requeiram o que entender cabível. Intimem-se. 

Cumpra-se, COM A MÁXIMA URGÊNCIA. Tangará da Serra/MT, 21 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002076-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIR JOSE ALVES 00877843945 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Tendo 

em vista que a diligência foi parcialmente frutífera, defiro o requerimento 

formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de 

veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam 

os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Sendo positiva a diligência, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e depósito, a fim de que o 

Senhor Oficial de Justiça proceda à penhora dos veículos objeto de 

restrição indicados nos extratos anexos, mantendo-se por ora o 

executado como fiel depositário. Uma vez efetivada com sucesso a 

penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 

2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto 

se trata de procedimento de cumprimento de sentença. Passo à análise do 

requerimento para pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD. Conforme 

dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a requisição de 

informações à Receita Federal do Brasil quando o credor demonstrar e 

justificar ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-las, ou quando 

determinada ex officio pelo magistrado, que deverá sucintamente justificar 

a requisição. No caso dos autos, verifico que o credor justificou 

adequadamente a impossibilidade de obter tais informações por outros 

meios, tanto que foram efetivadas diversas diligências no sentido de 

localizar bens/endereços, as quais restaram infrutíferas. Nesse passo, 

tendo o requerente cumprido a exigência descrita no comando 

regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A requisição será feita por 

meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 2.16.1.1 da CNGC, devendo 

a Secretaria se atentar para o cumprimento dos itens 2.16.4 e ss. da 

CNGC. Considerando que essa diligência também foi inexitosa, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 

21 de dezembro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001555-23.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDESSON DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Conforme o entendimento sufragado no Enunciado nº 166 do 

FONAJE, o juízo de admissibilidade recursal deve ser feito no primeiro grau 

de jurisdição. Certificada a tempestividade e presentes os requisitos de 

admissibilidade, recebo o(s) recurso(s) interposto(s) no efeito devolutivo 

nos termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões 

pela parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 16 de janeiro de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010174-90.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HANS DE PAULA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA GODOY 30808555820 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido do exequente para inclusão do empresário 

individual no polo passivo da execução, porquanto, em razão da natureza 

da empresa, há “confusão” entre os patrimônios da pessoa jurídica e da 

pessoa física. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica: TRF1-0215193) 

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO 

REGIMENTAL. FIRMA INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE PATRIMONIAL. 

RESPONSABILIDADE ILIMITADA DO TITULAR. 1. Em se tratando de 

empresa individual, prevalece o princípio da unicidade patrimonial, não 

havendo distinção entre o patrimônio da pessoa jurídica e o da pessoa 

física, tanto que só pode operar sob "firma" baseada no nome civil do 

empresário, a torná-lo ilimitadamente responsável pelas obrigações 

contraídas pela empresa (artigo 1.156 c/c o art. 1.157 do Código Civil). 2. 

O redirecionamento pressupõe a dualidade sócio/sociedade, com 

personalidades jurídicas autônomas e patrimônios separados. Sendo a 

sociedade individual uma ficção jurídica e havendo confusão patrimonial 

entre pessoa física e jurídica, responde o seu titular, pessoal e 

ilimitadamente, pelas obrigações sociais, caso dos autos. 3. Agravo 

regimental provido para determinar a inclusão do titular da firma individual 

no polo passivo da execução fiscal. (Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 2009.01.00.024629-1/BA, 8ª Turma do TRF da 1ª Região, 

Rel. Leomar Barros Amorim de Sousa, Rel. Convocado Clodomir Sebastião 

Reis. j. 16.08.2013, unânime, DJ 30.08.2013). TRF4-0460007) TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. FIRMA INDIVIDUAL. 

REDIRECIONAMENTO. RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. 

1. Em se tratando de empresário individual, o patrimônio da pessoa natural 

se confunde com o da empresa, possibilitando o arrebatamento de todos 

os bens que integram o patrimônio do empresário, salvo os impenhoráveis 

por força de lei. 2. Desnecessário o redirecionamento da execução fiscal 

contra a pessoa natural, vez que não há distinção entre a personalidade 

jurídica da empresa e de seu titular 3. Após a citação, poderá a execução 

fiscal seguir seu curso contra a pessoa natural. (Apelação Cível nº 

5017004-36.2012.404.7100/RS, 1ª Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Joel 

Ilan Paciornik. j. 24.09.2014, unânime, DE 25.09.2014). Considerando que 

não houve o adimplemento da obrigação, verifico que se esgotaram todos 

os meios para garantir a execução, motivo pelo qual defiro a penhora 

através de bloqueio e indisponibilidade de contas on-line através do 

sistema Bacen-Jud, conforme requerimento formulado pelo exequente, 

consoante autoriza do art. 854, do Código de Processo Civil de 2015. No 

mais, deve-se observar que o art. 655, do CPC, prioriza que a penhora 

recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com sucesso a penhora, 

intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, do CPC de 2015, 

inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), porquanto se trata 

de procedimento de cumprimento de sentença. Junte-se cópia do termo de 
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penhora on-line. Intime-se o exequente a fim de que se manifeste sobre o 

resultado das diligências, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que 

entender cabível, sob pena de extinção e arquivamento. Intimem-se. 

Cumpra-se. Tangará da Serra, 21 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-03.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA GARCIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BARBOSA DE LIMA OAB - RO0005956A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-79.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALVES DE SENNA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO (REU)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de relação jurídica c/c pedido de danos morais e pedido liminar 

para que seja determinada a exclusão do seu nome do cadastro de 

inadimplentes, alegando que nunca contratou com a empresa reclamada. 

DECIDO. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

reclamante, o pedido, a demonstração da probabilidade de êxito na 

demanda e o fundado receio de dano. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a 

adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a análise feita em 

sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma violada, ou 

passível de violação, juntamente com a análise das provas existentes, que 

não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no provimento 

jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do direito caso 

haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa cognição, 

verifico a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência. 

A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia na provável 

declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do nome do 

reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode olvidar que o 

lançamento do nome do requerente no banco de dados de serviços de 

restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, tem sido 

objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por exemplo, 

no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. CARLOS 

ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 77. Em 

casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do credor 

se mostra precipitada, as consequências em detrimento do consumidor ou 

devedor são importantes e por vezes irreparáveis, com abalo no seu 

crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de a inclusão do nome 

nos órgãos de proteção ao crédito gerar abalo de crédito, daí resultando, 

na maioria das vezes, prejuízos relevantes e que devem ser evitados. 

Presente, pois, o fundado receio de dano de difícil reparação. Como 

consequência, advém a necessidade da concessão da tutela de urgência 

neste tocante, pois fosse a tutela concedida tão-somente ao final, de nada 

adiantaria, isto é, seria ineficaz. O fumus boni iuris está configurado pela 

alta probabilidade de declaração de inexistência de débito e o indevido 

lançamento do nome da reclamante nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito, e o periculum in mora, vez que o citado registro pode 

causar prejuízos ao reclamante e, caso não seja excluído seu nome dos 

citados serviços de restrição de crédito, certamente causará outros 

prejuízos de difícil reparação. O reclamante alega que nunca efetuou 

qualquer negociação com a empresa reclamada e que, em razão disso, a 

inclusão do seu nome nos cadastros dos serviços de proteção ao crédito 

foi indevida. A alegação do reclamante soa verossímil, diante da inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação da regra do art. 6º, VIII, do 

CDC, já que seria impossível impor-lhe a produção de prova de fato 

negativo. Assim, a prova da existência da negociação e da pendência do 

débito deverá, se for o caso, ser produzida pela empresa reclamada. Essa 

conclusão se reforça levando em consideração o grande número de 

inscrições indevidas efetivadas pelas empresas fornecedoras de 
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produtos ou prestadoras de serviços, na maioria das vezes decorrente de 

falhas em seus sistemas operacionais ou da utilização indevida dos 

documentos pessoais da vítima por terceiros de má-fé. Outrossim, se no 

julgamento do pedido ficar constatada a existência e validade da 

negociação bem como a pendência do pagamento, a presente decisão 

poderá perfeitamente ser revogada, tornando a inscrição a produzir 

efeitos. Portanto, analisadas as alegações apresentadas, aliadas aos 

documentos atrelados à inicial, conclui-se que subsistem os requisitos 

ensejadores da concessão da tutela de urgência antecipada, pela 

suficiência das provas apresentadas até este momento e, por 

consequência, pela demonstração da probabilidade do direito. Diante disto, 

reconheço a probabilidade de êxito na demanda, tendo em vista a alta 

probabilidade de ser reconhecida a inexistência de débito e a consequente 

ausência do inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até 

este momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode gerar. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo (CPC, art. 296) e até por 

ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser revogada esta 

decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao crédito a 

produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa 

reclamada. Com essas razões, presentes os requisitos do art. 300, do 

CPC, antecipando um dos efeitos da sentença final, DEFIRO a tutela de 

urgência antecipada a fim de determinar seja excluído o nome do 

reclamante dos registros de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, 

SERASA, entre outros), com relação aos débitos objeto da presente 

demanda, lançados pela empresa reclamada. Oficie-se para exclusão. 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003751-63.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FILISBERTO BENEDITO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004206-28.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICI BEATRIS MARTINS DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 294 de 1008



proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004214-05.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003961-17.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000079-13.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON CAMPOS LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONESIO ANTONIO DE SOUZA OAB - MT19867/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, verifica-se 

que são requisitos imprescindíveis à concessão da medida almejada pelo 

autor, o pedido, a prova inequívoca dos fatos, que levam à 

verossimilhança do alegado, e o fundado receio de dano irreparável. Não 

obstante, faz-se necessário também a análise quanto à possibilidade de 

reversão da medida eventualmente deferida, sendo somente nessa 

hipótese possível o deferimento do pleito. A probabilidade do direito se 

relaciona com a adequação do alegado com o direito lesado, ou seja, é a 

análise feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da 

norma violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das 

provas existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora 

no provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício 

do direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. A tutela de 

urgência deve ser deferida. É possível inferir pelos documentos juntados 

que o reclamante efetivamente está sendo cobrado nas faturas com 

vencimento aos 3.12.2019 e 14.1.2020, por provável recuperação de 

consumo na Unidade Consumidora nº 6/41412-8. A documentação coligida 

aos autos pelo reclamante demonstra que o débito discutido aos autos é 

oriundo de lançamento por mera suspeita de ocorrência de fraude (Id 

28176888). A plausibilidade jurídica do pedido se consubstancia no fato da 

possível declaração de inexistência de débito e o indevido lançamento do 

nome do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. Não se pode 

olvidar que o lançamento do nome do requerente no banco de dados de 

serviços de restrição de crédito como o SERASA, SPC, CADIN e outros, 

tem sido objeto de restrição no campo da jurisprudência, como se vê, por 

exemplo, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 187195-MT, Rel. Min. 

CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, publicado no DJU de 04.08.98, pág. 

77. Em casos desta natureza, quando na maioria das vezes a atitude do 

credor se mostra precipitada, as consequências em detrimento do 

consumidor ou devedor são devastadoras e irreparáveis, com abalo no 

seu crédito, nas suas relações comerciais e bancárias, além de reflexos 

negativos na sua honra ou boa fama. Por outro lado, já se decidiu, que, em 

casos de discussão judicial do débito, o credor está impedido de lançar o 

nome dos devedores no banco de dados de serviços de restrição de 

crédito. O periculum in mora evidencia-se pelo fato de que a inclusão do 

nome nos órgãos de proteção ao crédito gera abalo de crédito, daí 

resultando, na maioria das vezes, prejuízos relevantes. Presente, pois, o 

fundado receio de dano de difícil reparação. Ademais, cumpre ressaltar 

que a medida liminar está calcada no juízo da probabilidade e não no juízo 

da certeza, o que autoriza a sua concessão inaudita altera parte. Também 

convém ressaltar que a presente medida está sendo deferida somente em 

relação ao valor do consumo recuperado das faturas com vencimento no 

dia 30.1.2020 e nos valores de R$ 2.790,90 e R$2.883,89, pois somente 

estes débitos estão em discussão nestes autos, sendo que eventuais 

inadimplementos por outras faturas posteriores não estão acobertados 

por esta medida. Verifico a ausência de perigo de irreversibilidade da 

medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, sem qualquer 

prejuízo à requerida. Com estas razões, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

sem ouvir a parte contrária, para o fim de determinar a suspensão da 

exigibilidade dos débitos objeto do presente conflito, bem como para que a 

reclamada se abstenha de inscrever o nome do reclamante dos registros 

de banco de dados de proteção ao crédito (SPC, SERASA, entre outros). 

Recebo a petição inicial, tendo em vista que estão preenchidos os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil de 2015. Designe-se 

audiência de conciliação. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 15 (quinze) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação, caso não haja composição amigável no 

referido ato e as partes dispensem a produção de provas em audiência de 

instrução e julgamento. Caso as partes manifestem o desejo de produzir 

provas em audiência de instrução, o prazo fatal para a oferta de resposta 

escrita ou oral será a data da audiência de instrução e julgamento. 

Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), consignando no mandado que o não 
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comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo 

sem resolução do mérito e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas processuais. O 

advogado que estiver patrocinando os interesses de qualquer das partes 

deverá ele próprio providenciar a habilitação no sistema PJe, através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da 

Resolução nº 03/TP-TJMT, de 12.04.2018. Nesse sentido, quando 

necessário, desde já determino que a Secretaria providencie a intimação 

prevista no § 1º do referido dispositivo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará 

da Serra-MT, 22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003960-32.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO APARECIDO SILVINO MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante acima nominado ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 21 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003239-80.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RODRIGUES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 
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implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003239-80.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH RODRIGUES CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante acima nominada ajuizou ação declaratória de 

inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral 

postulando em sede de antecipação de tutela que seja determinada a 

exclusão da inscrição de seu nome dos bancos de dados dos serviços de 

proteção ao crédito, alegando que não tem conhecimento da origem do 

débito. Fundamento e decido. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, verifica-se que são requisitos imprescindíveis à concessão 

da medida almejada pelo reclamante, a probabilidade do direito invocado e 

o fundado receio de dano irreparável. Não obstante, faz-se necessário 

também a análise quanto à possibilidade de reversão da medida 

eventualmente deferida, sendo somente nessa hipótese possível o 

deferimento do pleito. A probabilidade do direito se relaciona com a análise 

feita em sede de confronto entre o caso em questão com teor da norma 

violada, ou passível de violação, juntamente com a análise das provas 

existentes, que não devem ser equívocas. Já o perigo da demora no 

provimento jurisdicional consiste na inviabilização do efetivo exercício do 

direito caso haja um retardar no provimento jurisdicional. Em juízo de rasa 

cognição, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

concessão da medida de urgência almejada. A afirmação de que o 

contrato que deu ensejo à negativação não existe, ou que o reclamante 

apenas desconhece a dívida, não é suficiente para conferir a necessária 

verossimilhança de suas alegações, especialmente porque não há 

demonstração de que, efetivamente, foi tentada extrajudicialmente a 

solução do conflito diretamente com a empresa reclamada. Desse modo, 

antes de instalar-se o contraditório, temerária a concessão da liminar, uma 

vez que, caso seja demonstrada a existência do débito, será legítima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Com essas razões, não 

presentes os requisitos do art. 300, do CPC, INDEFIRO a medida de 

urgência almejada. Tendo em vista a ausência de verossimilhança do 

alegado, ausentes os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC, indefiro também o 

pedido para inversão do ônus da prova. A prova deverá ser produzida 

pelas partes em obediência à distribuição dinâmica prevista no art. 373 do 

CPC. Recebo a petição inicial eis que preenchidos os requisitos do art. 319 

do Código de Processo Civil. Designe-se audiência de conciliação. Cite-se 

a parte reclamada por carta com aviso de recepção, intimando-a também 

para comparecimento à audiência de conciliação. Na carta de 

citação/intimação deverá constar advertência de que o não 

comparecimento da reclamada na audiência de conciliação importará em 

sua revelia e presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

20 da Lei nº 9.099/95), bem como que o prazo de 15 (quinze) dias para a 

oferta de resposta fluirá a partir da audiência de conciliação, caso não 

haja composição amigável no referido ato e as partes dispensem a 

produção de provas em audiência de instrução e julgamento. Caso as 

partes manifestem o desejo de produzir provas em audiência de instrução, 

o prazo fatal para a oferta de resposta escrita ou oral será a data da 

audiência de instrução e julgamento. Intime(m)-se o(a)(s) requerente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal a audiência, 

implicará na extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos do 

art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. Determino à Secretaria que verifique se há outras ações 

promovidas pelo ora reclamante e que tramitem neste Juízo. Em caso 

positivo, deverá ser promovido o apensamento destes autos aos 

processos, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC, para avaliação da 

conexão entre as causas. O advogado que estiver patrocinando os 

interesses de qualquer das partes deverá ele próprio providenciar a 

habilitação no sistema PJe, através da funcionalidade “Solicitar 

Habilitação”, conforme dispõe o art. 21, da Resolução nº 03/TP-TJMT, de 

12.04.2018. Nesse sentido, quando necessário, desde já determino que a 

Secretaria providencie a intimação prevista no § 1º do referido dispositivo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 22 de janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002120-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA HIDALGO THOME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY JANAINA BECKER OAB - MT0008666A (ADVOGADO(A))

VICTOR HUGO CONTRI OAB - MT24626/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCISMAR SANCHES LOPES OAB - MT0001708A-B (ADVOGADO(A))

Luciano de Sales OAB - MT5911/B-B (ADVOGADO(A))

CLESIO PLATES DE OLIVEIRA OAB - MT23592/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamado interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO do 

despacho do ID 19697936, alegando a existência de omissão na análise 

do requerimento de gratuidade da justiça entabulado pelo reclamante na 

petição do ID 19184312. Intimada, a embargada apresentou manifestação 

no ID 20816570. Contudo, não juntou os documentos determinados no ID 

21092589. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de 

declaração, imprescindível a presença de uma das causas descritas no 

art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do 

julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os 

embargos. Da análise do processado, verifico que assiste razão a parte 

reclamada, uma vez que o requerimento de justiça gratuita não foi 

analisado no despacho do ID 19697936. O benefício da gratuidade 

processual se destina precipuamente à pessoa física destituída de meios 

materiais para fazer frente às despesas judiciais sem prejuízo dos meios 

de subsistência própria e de sua família e, embora o disposto no art. 99, 

do CPC disponha que para o deferimento basta o simples requerimento, 

houve impugnação pela embargante que afirmou que a embargada possui 

meios suficientes para efetuar o pagamento do preparo recursal. Assim, 

determinou-se a intimação da embargada para juntar documentos hábeis a 

comprovar sua condição de hipossuficiente (declaração de imposto de 

renda), sendo que a mesma deixou escoar o prazo sem manifestação. 

ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os embargos de declaração e 

considerando que não restou comprovada a condição de hipossuficiente 

da embargada, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita requerido na petição 

do ID 19184312. Intime-se a embargada/reclamante para, no prazo de 48 

proceder com o recolhimento do preparo, nos termos do art. 1.007, do 

CPC, sob pena de deserção. No mais, ficam mantidas as demais 

determinações contidas na r. sentença. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário, Tangará da Serra/MT, 08 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000603-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL JOSE LUIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Em miúdos, as reclamadas opuseram EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da r. sentença (ID 20994448) alegando a existência de 

omissão no dispositivo da sentença. Posteriormente os autos vieram 

conclusos. FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de 

declaração, imprescindível a presença de uma das causas descritas no 

art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do 

julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os 

embargos. Da análise do processado, verifico que assiste razão as 

embargantes, uma vez que o dispositivo da sentença não fez referência à 

solidariedade da obrigação de pagamento impostas as rés. ANTE O 

EXPOSTO, acolho os presentes embargos de declaração, considerando 

haver omissão na r. sentença. Desse modo, retifico o dispositivo da 

decisão constante no ID 20994448, que passará a ter a seguinte redação: 

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 269, I, do CPC, confirmando-se a medida liminar, para o fim de: 1. 

DETERMINAR à reclamada ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIR 16 a retirada definitiva do nome da reclamante junto 

aos órgãos de proteção ao crédito pelos aludidos débitos, no prazo de 05 

(cinco) dias; e 2. CONDENAR as reclamadas, solidariamente, ao 

pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, 

devidos em favor da parte reclamante, com juros de mora de 1% ao mês, 

a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir desta 

data (Súmula 362 do STJ). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Por consequência, julgo 

extinto o feito com julgamento de mérito. No mais, ficam mantidas as 

demais determinações contidas na r. sentença. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002270-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA APARECIDA FRANGIOTTI MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO IBRAHIM CAMPOS OAB - MT13296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamado apresentou embargos de declaração aduzindo 

omissão quanto a análise dos argumentos apresentados na contestação. 

Intimado, o reclamante manifestou no ID 24675776. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022, do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração. Não há qualquer obscuridade, contradição ou omissão a ser 

sanada. Considerou-se, que restaram evidenciados os elementos 

necessários para o julgamento parcialmente procedente do feito. Em assim 

sendo, os pedidos não se encontram em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo. 

Tampouco ocorreu erro material. Por tudo, verifico ser inadequada a via 

dos embargos de declaração para alteração da decisão, uma vez que não 

se fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. Ausentes as 

hipóteses que os sustentem, somente por meio de recurso poderia ser 

provido o inconformismo, por força do princípio descrito no art. 494 do 

CPC. Ante o exposto, conheço, porém JULGO IMPROCEDENTES os 

embargos de declaração. Permanece a decisão tal qual foi lançada. 

Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimentos, 

ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas e anotações necessárias. 

Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002090-83.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

Marcos Cardozo Dalto (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA OAB - MT0019239A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante interpôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da r. 

sentença, alegando a existência de erro material. Intimado o reclamante 

manifestou no ID 24913182. DECIDO. Para o cabimento dos embargos de 

declaração, imprescindível a presença de uma das causas descritas no 

art. 1.022 do CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do 

julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão que julga os 

embargos. Da análise do processado, verifico que assiste razão ao 

embargante, uma vez que, embora no item “a” do dispositivo da r. 

sentença tenha tornado definitiva a tutela antecipada deferida, não há 

qualquer pedido de antecipação de tutela, tampouco decisão nesse 

sentido. Contudo, mero erro material não tem o condão de tornar nula a 

sentença proferida, uma vez que a condenação em danos morais foi 

devidamente fundamentada pelo Juízo. ANTE O EXPOSTO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos de declaração, apenas para 

retificar o dispositivo da r. sentença do ID 22738186 que passará a ter a 

seguinte redação: (...) julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 

406 do Código de Processo Civil c/c art. 161 do CTN) e correção monetária 

pelo índice INPC a partir da data da sentença. No mais, fica mantida na 

integra a sentença proferida. Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 10 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000446-08.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE SOUZA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. B. NAITZEL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

ISDRALIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE OAB - MT25162/O-O (ADVOGADO(A))

CATIA SILENE MEDEIROS DA SILVA OAB - RS87146-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1000446-08.2018.8.11.0055. REQUERENTE: ADRIANO DE SOUZA 

FERREIRA REQUERIDO: R. M. B. NAITZEL EIRELI - EPP, ISDRALIT 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - GRUPO ISDRA Autos n. 

1000446-08.2018.8.11.0055 Vistos. A reclamante apresentou embargos 

de declaração alegando omissão na r. sentença. Intimada a autora 

apresentou resposta. Posteriormente, os autos vieram-me conclusos. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Para o cabimento dos embargos de declaração, 

é imprescindível a presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do 

CPC. Somente nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em 

vista o caráter integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes 
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casos, a reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da 

via processual adequada. Analisando a decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando, os pedidos, em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. É possível constatar que a r. sentença 

que julgou extinto o feito tratou a temática posta em profundidade 

entendendo que para o julgamento do mérito seria imprescindível a 

realização de perícia técnica a fim de comprovar a origem do defeito 

apresentado nas telhas – objeto discutido nos autos. Assim, havendo 

necessidade da realização de perícia, incabível o processamento do 

presente feito no Juizado Especial. Aduz, ainda, que a r. sentença foi 

omissa quanto ao pedido de remessa dos autos à Justiça Comum. A lei 

9.099/95 é expressa ao determinar que a complexidade da causa importa 

extinção do processo, devendo ser atendido o comando legal aplicável. 

Além disso, não se pode olvidar que o ajuizamento de ação na Justiça 

Comum obedece a critérios próprios (com pagamento de custas, por 

exemplo) que devem ser observados pelo embargante caso opte pelo 

ajuizamento da ação. A conclusão, portanto, é de que descabe a solução 

postulada pelo embargante, razão pela qual conheço, porém JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a decisão tal 

qual foi lançada. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 17 de 

janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001036-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA ANDREIA BLANCO LINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE OAB - MT0015154A-O 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE PERES LESSI OAB - MT0015343A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou os valores depositados 

nos autos (cf. ID n.24653597). Assim, havendo comprovação da 

satisfação da obrigação, intimação do exequente e inexistindo 

requerimentos deste, na forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf. 

ID nº 24442073), necessário é a extinção do presente feito. 3. Ex positis, 

diante da satisfação da obrigação pela parte executada, opino por julgar 

extinto o processo, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

924, inc. II, do Código de Processo Civil. Submete-se a decisão à análise 

do magistrado. Tangará da Serra/MT, 15 de Janeiro de 2020. LIVRADA 

GAETE Juíza Leiga Matrícula nº 40.669 Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 15 de Janeiro de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000502-07.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, superada a 

preliminar suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação 

de consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Narra à autora, em síntese, que foi negativada por ordem da ré por uma 

dívida no valor total de R$ 182,89 (cento e oitenta e dois reais e oitenta 

centavos) como prova certidão de restrição anexa à petição inicial. 

Todavia, afirma peremptoriamente a autora que desconhece a dívida em 

questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a inclusão de 

seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, causou-lhe danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a existência do negócio 

jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 373, inc. II do CPC, 

porque inviável a produção de prova negativa. A ré, em sua contestação, 

aduziu que a parte autora deixou de efetuar o pagamento das faturas dos 

meses de dezembro de 2016, janeiro, fevereiro e maio de 2017, não 

constituindo qualquer irregularidade do apontamento do débito, alegou 

inexistência de danos morais, pugnou pela improcedência da demanda. 

Com efeito, a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico, de 

modo que colacionou telas sistêmicas, faturas e históricos de chamadas. 

Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência 

da citada relação jurídica. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e 

existente o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente 

caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, 

demonstrada está à origem do débito negativado, conclui-se que a ré agiu 

em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: EMENTA RECURSO INOMINADO – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO 

DA RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DA 

CONTRATAÇÃO– DADOS PESSOAIS DEVIDAMENTE CONFIRMADOS – 

COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO– INSCRIÇÃO DEVIDA – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

CONFIGURADA – PERCENTUAL DE MULTA APLICADO ACIMA DO 

PREVISTO EM LEI – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO DA 

MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há se falar em 

perícia grafotécnica quando houve a juntada de áudio em que o 

consumidor adere o plano de telefonia, confirma dados pessoais, 

endereço e, ainda, inclui a linha da esposa para o mesmo plano. Havendo 
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alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve CONTRATAÇÃO, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento. Havendo a comprovação da 

relação jurídica mediante a juntada de áudio em que o consumidor adere à 

CONTRATAÇÃO, bem como havendo a juntada de faturas com alguns 

pagamentos, de rigor o reconhecimento de que a inscrição ocorreu de 

forma devida, no exercício regular de direito. Havendo provas da 

existência de CONTRATAÇÃO que foi veementemente negada na inicial, 

inclusive para extensão dos benefícios do plano de telefonia para o 

TELEFONE, a esposa, o pedido inicial deve ser julgado improcedente, 

devendo ser mantida a condenação por litigância de má-fé em razão da 

alteração da verdade dos fatos. Entretanto, o valor da multa por litigância 

não pode ser igual ou superior a 10%, nos termos do artigo 81 do Código 

de Processo Civil, de modo que deve ser reduzido ao patamar permitido 

por lei.Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. 

(N.U 1000414-44.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, 

Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 

24/07/2019). Ante o exposto, reputo no presente caso não assistir razão 

à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada 

com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior 

cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no 

cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. Ademais, considerando 

existente a relação jurídica entre parte autora e ré, bem como 

demonstrado o inadimplemento pela primeira, necessário é a procedência 

do pedido contraposto, devendo a autora ser compelido ao pagamento de 

todas da fatura pendente. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Extingue-se o 

feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários nesta fase (Lei 

n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 16 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. GAETE 

Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 16 de Janeiro de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002855-20.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO LOPES PECAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESSILA RODRIGUES LOPES OAB - MT19952/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. No microssistema dos Juizados Especiais, não é 

permitido ao promovente à escolha aleatória do Juízo onde pretende 

propor a lide. O legislador definiu as regras de competência territorial 

especialmente para maior facilitação do acesso do autor ao Poder 

Judiciário e à produção de provas a seu encargo. No entanto, 

evidentemente, o livre direito de escolha não pode ser exercido amiúde e 

não pode exceder o que estabelece o art. 4º da Lei nº 9.099/1995. 

Compulsando os autos, verifico a empresa reclamante não possuem 

domicílio nesta Comarca, possui sua sede na cidade de Arenápolis-MT. O 

caso concreto, não permite concluir pela ocorrência de nenhuma das 

situações descritas no art. 4º da Lei nº 9.099/1995, a justificar o 

ajuizamento da ação nesta Comarca. Assim, considerando os fatos 

narrados na petição inicial, tendo ocorrido a irregularidade de escrituração 

de livros fiscais e descumprimento de obrigação acessória, sendo o fato 

gerador ocorrido no município de Arenápolis, a empresa promovente tem 

sede no mesmo município, e a reclamada em Cuiabá-MT, não há sentido 

algum que o conflito seja julgado nesta Comarca de Tangará da Serra. A 

eleição do foro feita pela promovente neste caso concreto viola 

flagrantemente o princípio do juiz natural. Frise-se que a jurisprudência, já 

se pronunciou, reiteradas vezes, no sentido de que a competência dos 

Juizados Especiais Cíveis resultam de regras de ordem pública, 

caracterizando-se como regra de competência absoluta e, como tal, pode 

ser declarada de ofício, como inclusive autoriza o art. 64, § 1º, do CPC. 

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA. 

INADIMPLÊNCIA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. 

POSSIBILIDADE. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, é permitido ao 

Julgador declarar, de ofício, a incompetência territorial quando ausentes 

as possibilidades previstas nos incisos do art. 4º da Lei 9099/95. 

Enunciado 89 do FONAJE. Autor que elegeu aleatoriamente o foro para a 

propositura da lide, sem observar as hipóteses estabelecidas pela Lei 

9.099/95. Hipótese em que a questão da competência do juízo para 

processar a demanda antecede a análise da revelia. Matéria de ordem 

pública. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso 

Cível nº 71007883150, Primeira Turma Recursal Cível, turmas Recursais, 

Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, j. 28/0/2018) Tantos e reiterados 

são os precedentes da jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis, que 

referido entendimento acabou por ser consolidado por meio do Enunciado 

89 do FONAJE: “A incompetência territorial pode ser reconhecida de ofício 

no sistema de juizados especiais cíveis.” Assim sendo, este Juizado 

Especial Cível não tem competência para o julgamento do conflito, motivo 

pelo o qual o processo comporta extinção sem resolução de mérito, com 

fulcro no art. 51 da Lei nº 9.099/95. Nesse passo, caso queira que seja 

sua pretensão analisada, o reclamante deverá promover a regular 

distribuição da presente ação junto ao Juízo competente, observando-se 

as regras descritas no art. 4º da Lei nº 9.099/1995. 3. DISPOSITIVO: Ante 

o exposto, nos termos do artigo, DECLARA-SE A INCOMPETÊNCIA deste 

Juízo dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a presente 

ação e, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTO o processo, sem resolução 

do mérito, na forma do artigo 51, III e § 1º, da Lei 9.099/95. Sem custas 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 20 de Janeiro de 2020. LIVRADA A. 

GAETE Matrícula 40.669 Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento 

cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial 

desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida 

ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no 

artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus 

legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 20 de 

Janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito. [1] Art. 2º O 

processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 
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Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001627-10.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MIN PUBLICO DE MATO GROSSO 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT32696-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO RAMIEW CARVALHO SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

. VISTOS. O reclamante apresentou embargos de declaração aduzindo 

haver contradição na r. sentença do ID 22420404. Para o cabimento dos 

embargos de declaração, imprescindível a presença de uma das causas 

descritas no art. 1.022, do CPC. Somente nesses casos é cabível a 

modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão 

que julga os embargos. Fora destes casos, a reforma do decisum somente 

poderá ocorrer por intermédio da via processual adequada. Analisando a 

sentença atacada, não é possível, com a devida vênia, visualizar nenhum 

dos vícios ensejadores dos embargos de declaração. Não há qualquer 

obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Considerou-se, que 

restaram evidenciados os elementos necessários para extinção do feito 

sem resolução do mérito. A sentença é absolutamente clara ao 

estabelecer o entendimento do Juízo no sentido de que as Fundações não 

detêm capacidade para ser parte no polo ativo de demandas que tramitem 

perante o Juizado Especial. Embora a exequente pretenda convencer o 

Juízo de que se trata de entidade que se enquadra no disposto no art. 8º, 

III, da Lei nº 9.099/1995, não é possível, pela documentação acostada aos 

autos, concluir que se trata de uma OSCIP. Ao contrário do que sustenta, 

a existência de leis atribuindo à exequente a condição de entidade de 

utilidade pública não lhe confere automaticamente o enquadramento como 

OSCIP. Conforme estabelece textualmente o art. 8º, III, da Lei nº 

9.099/1995, para que referidas pessoas jurídicas estejam aptas à 

propositura de ações perante o Juizado Especial, é imprescindível que 

elas estejam assim qualificadas na forma estabelecida na Lei nº 

9.790/1999. Por seu turno, estabelece expressamente a Lei nº 

9.790/1999, a qualificação como OSCIP se dá por ato específico do 

Ministério da Justiça; uma vez acolhido o requerimento, o Ministério da 

Justiça emitirá, na forma do art. 6º, § 1º, da referida Lei, o certificado 

contendo a aludida qualificação. Ocorre que a exequente não anexa aos 

autos, em nenhum momento, o certificado exigido por Lei, para que se 

possa concluir que se trata de OSCIP. Por outro lado, ao contrário do que 

sustenta a exequente, é evidente que as Leis que declaram a entidade 

exequente como de utilidade pública não se prestam a substituir o 

documento em questão. Não existindo tal comprovação, fica evidente que 

a fundação exequente não se enquadra no requisito do art. 8º, III, da Lei 

nº 9.099/1995, motivo pelo qual não há que se cogitar em qualquer dúvida, 

obscuridade ou contradição na sentença que extinguiu o feito sem 

resolução do mérito. Em assim sendo, os pedidos não se encontram em 

nenhuma das hipóteses autorizadoras da utilização dos embargos de 

declaração. Não há obscuridade, contradição ou omissão na decisão 

proferida por este juízo. Tampouco ocorreu erro material. Por tudo, verifico 

ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração da 

decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. Ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por meio 

de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do princípio 

descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém JULGO 

IMPROCEDENTES os embargos de declaração. Permanece a sentença 

como lançada. Certificado o trânsito em julgado e não havendo 

requerimentos, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 17 de janeiro 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002302-07.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO EVANGELISTA DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES OAB - MT0016155A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANGARA SHOPPING CENTER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HITLER SANSAO SOBRINHO OAB - MT0017757A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Para o cabimento dos embargos de declaração, é imprescindível a 

presença de uma das causas descritas no art. 1.022 do CPC. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Fora destes casos, a 

reforma do decisum somente poderá ocorrer por intermédio da via 

processual adequada. Analisando a r. decisão fustigada, não é possível 

se visualizar nenhum dos vícios ensejadores dos embargos de 

declaração, não encontrando os pedidos em nenhuma das hipóteses 

autorizadoras da utilização dos embargos de declaração. Não há 

obscuridade, contradição ou omissão na decisão proferida por este juízo, 

tampouco ocorreu erro material. É possível constatar que a r. sentença 

que reconheceu parcialmente os pedidos da inicial tratou da temática 

posta em profundidade. Portanto, é necessário reconhecer que os 

embargos de declaração não são via própria para a rediscussão da 

matéria julgada. Nesse sentido é a posição do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - 

PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS. A 

alegação de contradição e omissão no v. acórdão é despropositada, mera 

irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela 

inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível 

nos embargos de declaração. “Os embargos de declaração não são palco 

para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua 

alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos 

modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do 

Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. 

Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 

119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 

Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742). (ED 150549/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016). Por fim, consigna-se que a 

contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a 

chamada “contradição interna”, que é aquela verificada entre os 

elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não eventual 

discrepância entre as provas colhidas nos autos e os termos do 

decisum[1] [2]. Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto do E. Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO – 

NÃO OCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DO VÍCIO PREVISTO NO INCISO I DO ART. 1.022 DO NCPC – 

REJEIÇÃO. A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de 

Declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, entre as 

proposições do próprio decisum e não entre a sua conclusão e o conjunto 

probatório. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados quando 

ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I, do Código de Processo 

Civil de 2015. (ED 141147/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 20/02/2017, Publicado no DJE 02/03/2017). Também 

nesse sentido é a posição do E. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...] 

1. De acordo com a norma prevista no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são 

cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, 

contradição, omissão da decisão recorrida ou erro material. 2. No caso, 

não se verifica a existência de quaisquer dessas deficiências, pois a 

decisão ora embargada foi devidamente fundamentada. 3. Nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contradição sanável por 

meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. 

O parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, 

ato normativo ou prova. Precedentes. 4. Embargos de declaração 
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rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1268039/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO 

NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 14/02/2017) (grifo nosso). Por tudo, 

verifico ser inadequada a via dos embargos de declaração para alteração 

da decisão, uma vez que não se fazem presentes as hipóteses de seu 

cabimento. É dizer, ausentes as hipóteses que os sustentem, somente por 

meio de recurso poderia ser provido o inconformismo, por força do 

princípio descrito no art. 494 do CPC. Ante o exposto, conheço, porém 

JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração, razão pela qual 

deve permanecer a decisão tal qual foi lançada. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 15 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000956-21.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DRYELLE EDIENEZ NERY DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. A reclamante, qualificada nos autos, requer o arquivamento da 

reclamação, tendo em vista que não tem mais interesse no seu 

prosseguimento. O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que a 

autora compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Além disso, uma vez que a 

requerida não foi citado, não houve o decurso do prazo para defesa, nada 

havendo que obstaculize a procedência do pedido de desistência. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada pela autora, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por conseqüência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, do mesmo diploma legal, c.c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos. Custas e honorários advocatícios indevidos (art. 

54, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 22 de janeiro de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

Portaria n. 9/2020-DF, 22 de janeiro de 2020.

 EXMO. DR. HUGO JOSÉ FREITAS DA SILVA, MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FÓRUM DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 Considerando o ofício n. 39359/2019- oriundo da Quarta vara criminal 

desta Comarca, o qual informa a data da sessão de julgamento do réu 

Welligton da Gama Ferreira.

 RESOLVE:

 Art. 1º CONVOCAR os Oficiais de Justiça para auxiliarem nos trabalhos 

do júri, devendo comparecer no plenário do júri às 7:30 minutos.

 11/2/2020 – André Nobre Nassar e Cristina Almeida Wille

Art. 2º- Os Oficiais de Justiça somente poderão se ausentar da sessão do 

júri, mediante autorização do juiz presidente da sessão.

P. R. Cumpra-se, afixando-se cópia no átrio deste Fórum, 

encaminhando-se cópia ao Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal, Central de 

Mandados e respectiva Secretaria.

 Hugo José Freitas da Silva

Juiz de Direito - Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003986-31.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

A. H. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MONTICELI GREGIS OAB - RS47354 (ADVOGADO(A))

IVANIA LUCIA ORSO PESAMOSCA OAB - MT22113/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003986-31.2017.8.11.0045 REQUERENTE: ALINE HENRIQUE REQUERIDO: 

FABIANO DIAS CAMPOS Vistos, etc. I. Considerando o delineado no id. n. 

27573791, intime-se a parte Requerente para, querendo, se manifestar no 

prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito, bem como 

se manifeste acerca do cumprimento do acordo. II. Transcorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

para manifestação no prazo legal. III. Por fim, conclusos para deliberação. 

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. V. Às providências. Com 

urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Gisele Alves Silva Juíza de Direito, em 

Substituição Legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004075-54.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDIANE SANTOS MONTEIRO SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004300-74.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANEIDE CASE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT6945-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAMENTO DO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004459-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS TIAGO BATISTA CARNETI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA SANTANA MIRANDA OAB - MT15861-O (ADVOGADO(A))

NADIR JARDIM SANTANA OAB - MT22424/O (ADVOGADO(A))

CAROLINA RODRIGUES MIRANDA OAB - MT25062/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO CAPELETTI (REU)

 

INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA APORTADA AO FEITO.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000626-54.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LINDAMIR GONCALVES DE JESUS ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES OAB - MT23201/O-O 

(ADVOGADO(A))

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102886 Nr: 198-94.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO BRITO CUNHA 

MARANHÃO-PROCURADOR FEDERAL/PF-MT - OAB:

 Vistos etc.

I. Chamo o feito a ordem.

II. Analisando detidamente os autos, verifico que o INSS manifestou 

desistência do recurso de apelação em caso de concordância da parte 

autora/apelada na aplicação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 quanto aos 

juros de mora e correção monetária (f. 133).

 III. O autor/apelado concordou expressamente com os termos do recurso 

(f. 136).

IV. Ocorre que os autos foram equivocadamente remetidos ao TJMT, tendo 

posteriormente retornado a este juízo (f. 141), e até o presente momento 

não houve o trânsito em julgado.

 V. Feitas estas considerações, temos que dentre as maiores inovações 

trazidas pelo novo Código de Processo Civil, encontramos a possibilidade 

das partes de, em comum acordo, estipularem entre si algumas mudanças 

procedimentais, conforme estipulado no art. 190, caput, do NCPC:

“Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam 

autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular 

mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e 

convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres 

processuais, antes ou durante o processo.

VI. Isso posto, e dada a concordância do autor/recorrido quanto aos 

termos propostos pelo Recorrente, HOMOLOGO o pedido de desistência 

do recurso interposto pelo Recorrente.

VII. Diante da ausência de reexame necessário, CERTIFIQUE-SE 

imediatamente o trânsito em julgado da sentença.

VIII. Após, arquive-se, eis que o cumprimento de sentença relativo às 

prestações atrasadas se dará através do sistema PJe (inclusive já foi 

instaurado pelo autor – processo nº 1004722-78.2019.8.11.0045).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103689 Nr: 626-76.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONTINA GARCIA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT, 

CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES(BR 

TRANSPORTES), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, CALÇA LARGA TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, André Pezzini - OAB:13.844-A/MT, GABRIEL AFFONSO 

DE BARROS MARINHO - OAB:16.715-MS, MARCELO BRUN BUCKER - 

OAB:6167-B, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:PE/23.748, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MS

 Intimação da douta patrona da parte Nobre Seguradora, para 

manifestação no prazo de 15(quinze) dias, conforme determinado no item 

II do r. despacho de fls. 579:"Vistos, etc.

I. Intimem-se as partes acordantes às fls. 567/568 para que no prazo de 

15 (quinze) dias, prestem os esclarecimentos solicitados pela Requerida 

Nobre Seguradora do Brasil S.A. à fl. 578.

II. Com o aporte aos autos dos esclarecimentos, intime-se a Requerida 

Nobre Seguradora do Brasil S.A. para, querendo, se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias.

III. Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo, do contrário, conclusos 

para deliberação.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105468 Nr: 1521-37.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE ALEXANDRINA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DOS DOUTOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA PARA QUE 

NO PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DOS RPVS EXPEDIDOS 

CONFORME NORMATIVA DO COREJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120310 Nr: 697-44.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHBS, CRISTINA MARQUE BARRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

ROZANGELIS FRANÇA DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE PEZZINI - 

OAB:13.844/MT

 Intimação da parte autora para impugnação a contestação de fls. 84/92, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41755 Nr: 2064-79.2011.811.0045

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO MARCOS SCARATTI BOYASKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 30 dias, providencie o 

solicitado na alínea "a" de fls. 138 verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107429 Nr: 13968-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUBEM STEFFENS ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB:9392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506-A

 Intimação da parte autora para manifestação acerca do laudo pericial de 

fls. 222/227. Prazo 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103689 Nr: 626-76.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LEONTINA GARCIA REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE -MT, 

CWS TELES TRANSPORTES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES(BR 

TRANSPORTES), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, CALÇA LARGA TRANSPORTES 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O, André Pezzini - OAB:13.844-A/MT, GABRIEL AFFONSO 

DE BARROS MARINHO - OAB:16.715-MS, MARCELO BRUN BUCKER - 

OAB:6167-B, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:PE/23.748, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MS

 Intimação da douta patrona da parte Nobre Seguradora, para 

manifestação no prazo de 15(quinze) dias, conforme determinado no item 

II do r. despacho de fls. 579:"Vistos, etc.

I. Intimem-se as partes acordantes às fls. 567/568 para que no prazo de 

15 (quinze) dias, prestem os esclarecimentos solicitados pela Requerida 

Nobre Seguradora do Brasil S.A. à fl. 578.

II. Com o aporte aos autos dos esclarecimentos, intime-se a Requerida 

Nobre Seguradora do Brasil S.A. para, querendo, se manifestar no prazo 

de 15 (quinze) dias.

III. Transcorrido o prazo, sem manifestação, arquivem-se os autos, 

procedendo com as baixas e anotações de estilo, do contrário, conclusos 

para deliberação.

IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

V. Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20392 Nr: 1726-81.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR LACKS SCARATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIANS REINALDO DE 

ANDRADE - OAB:3.316-B

 Intimação acerca da r. sentença:"Vistos, etc.

I. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela União em desfavor 

de Zilmar Lacks Scaratti, sendo que a parte Exequente manifestou-se à fl. 

73 informando que houve o pagamento integral do débito e postulando pela 

extinção do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Decido.

II. Como se denota dos autos, a dívida em execução fora devidamente 

integralizada.

Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no 

artigo 924, II, do Código de Processo Civil.

IV. Custas pela parte Executada, sem honorários.

V. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

VI. Publique-se. Intimem-se.

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85573 Nr: 5170-15.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE ROMÃO SILVA AVELAR-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestação:"Certifico, eu, Oficiala de 

Justiça abaixo assinada, que em cumprimento ao respeitável mandado do 

MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 

extraído dos autos supramencionados, diligenciei-me, no dia 19/12/2019, 

ás 09:10h, no endereço mencionado no mandado, e, ali sendo, DEIXEI DE 

PROCEDER À PENHORA E AVALIAÇÃO de bens da parte requerida, 

ROSILENE ROMÃO SILVA, tendo em vista que mesmo tendo percorrido 

toda a extensão da rua Brilhante, e indagado a populares sobre a 

numeração informada e sobre a parte devedora, não localizei o endereço 

mencionado no mandado, tão pouco obtive informações sobre o devedor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101753 Nr: 22343-81.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDCDLADACNDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPDSEALM, TLM, WGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A, JESSICA PASINI - OAB:27604/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT

 Intimação da parte autora para manifestação:"Certifico, eu, Oficiala de 

Justiça abaixo assinada, que em cumprimento ao respeitável mandado do 

MM. Juiz de Direito desta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde-MT, 

extraído dos autos supramencionados, diligenciei-me, no dia 19/12/2019, 

ás 16:10h, à Rua Chiapeta, e, ali sendo, DEIXEI DE PROCEDER À PENHORA 

E AVALIAÇÃO de bens da parte requerida, MARIANO PRESTADORA DE 

SERVIÇOS E ATERROS LTDA ME, tendo em vista que mesmo tendo 

percorrido toda a extensão da rua Chiapeta e indagado populares sobre a 

numeração informada e sobre a parte devedora, não localizei o endereço 

mencionado no mandado, tão pouco obtive informações sobre o devedor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35969 Nr: 982-47.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LEMES DE ALMEIDA NETO, DORA ALICE DE 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 Intimação da parte autora para impulsionamento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87491 Nr: 1319-31.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR MACENA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE S. VIGO - 

OAB:MS/11.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para impugnação aos Embargos Monitórios.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1570 Nr: 23-96.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON ROTH, MARZEU ZELAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690/MT, IVALDIR PAULO MÜHL - OAB:14.573/PR, MARCELO 

ZANDONADI - OAB:4266/MT
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 Intimação da parte exequente para manifestação nos autos, tendo em 

vista a certidão de fls. 320.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104981 Nr: 1278-93.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENIDA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ZAVODINI, IZABELA NONATO 

OLIVEIRA ZAVODINI, LEANDRO ZAVODINI E CIA LTDA ME, MAIKO DE 

SOUZA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista os endereços informados às fls. 135, mais precisamente no que diz 

respeito a expedição de carta precatória (despesas de distribuição).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81930 Nr: 1210-51.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ BARBOSA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AZEVEDO 

ANTUNES - OAB:8843/MT

 Intimação da parte autora:"Eu, Oficial de Justiça que lavro e subscrevo a 

presente, CERTIFICO que em 08/11/2019 – período vespertino, em 

cumprimento ao mandado expedido pelo juízo competente, extraído dos 

autos Código nº. 81930, diligenciei no endereço indicado no mandado (Rua 

Santo Amaro, 381 – Veneza), mas após percorrer referida rua até o final 

dela percebi que a numeração indicada não existe, já que começa em 

“1786” e “1789” e termina “2522” e “2521”. Nas ruas que passam por ela 

de forma perpendicular também não existe tal numeração, pois está em 

“1130”/”1150”, com exceção da residência numeração “352-S”, local em 

que me informaram desconhecer a pessoa procurada. Em razão disso, 

NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR A INTIMAÇÃO do requerido Juarez Barbosa 

Moreira, motivo pelo qual faço a devolução do mandado à Central 

independentemente de seu cumprimento positivo para conhecimento da 

parte interessada e deste juízo. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149619 Nr: 9429-77.2017.811.0045

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDSFP, CDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO MOREIRA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 21.494-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o 

que entender por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96927 Nr: 3480-77.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIAZUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA - ME, VINÍCIUS PEDRO GIACOMINI BIAZUS, ELDER LUIZ BIAZUS, 

ANA IOLANDA GIACOMINI BIAZUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para impulsionar o feito no prazo de 30 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000194-64.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA STHEFAN AIRES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006337-06.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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OSMARINA ANDRADE SETTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40 (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc. I. Inicialmente, defiro o processamento gratuito. II. Analisando 

os elementos e circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido 

de concessão de tutela de urgência não encontra guarida. III. Isso porque, 

embora a autora conteste a decisão do INSS que por meio de revisão 

administrativa concluiu pela recuperação de sua capacidade para o 

exercício laboral, os documentos médicos anexados à inicial não 

demonstram a continuidade da invalidez reconhecida por sentença no ano 

de 2015 (o atestado datado de 17/04/2019 recomenda o afastamento 

laboral pelo prazo de 6 meses, já transcorrido; e o atestado mais recente, 

datado de 22/05/2019, recomenda o afastamento pelo prazo de 30 dias, 

igualmente transcorrido). IV. Antes de determinar a citação do Instituto 

requerido, determino a realização antecipada de perícia médica. V. Nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. VI. A parte autora fica desde já intimada 

para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. VII. Por sua vez, em 

relação aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. VIII. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. IX. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. X. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, 

podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes 

oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o 

parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. XI. Após, 

intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso 

queira. XII. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000083-80.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR ADAO SOARES DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Em relação aos quesitos 

do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. Além dos quesitos 

apresentados de praxe, o juízo formula os seguintes quesitos ao perito: 1. 

A patologia do autor o incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER 

ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a 

incapacidade é TOTAL para todo labor? Ou se faz possível o trabalho em 

outro tipo de ocupação, sobretudo considerando a idade do periciando? 2. 

O periciando é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o 

exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA para todas as 

ocupações? 3. Estas sequelas implicam redução da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia? 4. Estas sequelas implicam em maior 

esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do 

acidente? 5. Qual a redução o grau (ainda que aproximado) da redução da 

capacidade de trabalho do autor? (especificar em percentual) Vale 

ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei 

n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000084-65.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUELINE CABRAL ANDRADE OAB - MT19584/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):
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CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Trata-se Ação Previdenciária com pedido de auxílio-doença 

e/ou aposentadoria por invalidez, c.c tutela antecipada. Decido. 

Inicialmente, defiro o processamento gratuito. Analisando os elementos e 

circunstâncias que envolvem o caso, tenho que o pedido de tutela de 

urgência não deve ser deferido no presente momento, pois, a despeito 

dos laudos/exames/receituários médicos carreados aos autos tendentes a 

demonstrar a incapacidade laboral da parte autora, a análise de tais 

documentos em conjunto com o CNIS anexado à inicial sugere dúvidas em 

relação à qualidade de segurado – requisito fundamental a fim de 

possibilitar a concessão de qualquer benefício previdenciário. A prova 

pericial é imprescindível a fim de esclarecer se de fato o autor se encontra 

incapacitado (parcialmente ou totalmente), e, caso positivo, detalhar 

acerca da doença/lesão causadora da incapacidade (data da origem da 

doença, consequências, data de início da incapacidade, etc.), para 

somente após este juízo confrontar o laudo pericial com o CNIS da parte e 

identificar se encontram-se presentes, concomitantemente: a 

incapacidade laboral, a qualidade de segurado e eventual carência. Sendo 

assim, DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nomeio 

para atuar como expert deste Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual 

cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe é conferido, 

independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC), devendo 

apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos 

trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, em processos que 

tramitam na justiça estadual em virtude de competência federal delegada, 

quando o autor é beneficiário de assistência judiciária gratuita, foi 

regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio da 

Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, em relação 

aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada 

ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. 

Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em 

Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se o 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006279-03.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BIRKHAN ASSESSORIA COMERCIAL EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CELSO BIGNARDI OAB - MT3561-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT12901-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DAVID PRANTE (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006279-03.2019.8.11.0045 AUTOR(A): BIRKHAN ASSESSORIA 

COMERCIAL EIRELI - ME REU: RENATO DAVID PRANTE Vistos, etc. I. De 

proêmio, importa salientar que a demanda apresenta como destino do 

endereçamento a Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. II. 

Desta forma, com fundamento no art. 319, I, do Código de Processo Civil, 

remetam-se os autos à Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio 

Verde/MT. III. Cumpra-se, expedindo o necessário. IV. Às providências. 

Com urgência. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003296-36.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003296-36.2016.8.11.0045 AUTOR(A): SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE/MT. 

Vistos, etc. I. Trata-se Ação Anulatória de Multa Administrativa proposta 

por Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda em desfavor do Município de 

Lucas do Rio Verde/MT. Consta na exordial, que a parte Autora pretende 

anular as multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal de 

Lucas do Rio Verde/MT no valor de R$ 16.876,20. Argumenta a nulidade 

dos procedimentos administrativos por violação do art. 37, § 1°, do 

Decreto Federal n. 2.181/97, ante a não realização de prova pericial. 

Relata que o caso comporta exclusão de responsabilidade da Autora, 

considerando a culpa exclusiva dos consumidores, e que a multa aplicada 

não guarda observância com os princípios constitucionais da 

proporcionalidade e razoabilidade. Diante da conduta levada a efeito pelo 

Munícipio Requerido, postula pela concessão de antecipação dos efeitos 

da tutela de evidência, considerando a aplicação da Súmula Vinculante n. 

28 do Supremo Tribunal Federal, para fins de suspender a exigibilidade do 

débito em comento. Ao final, pugnou pela procedência da ação, com a 

consequente confirmação da tutela de evidência e anulação das multas 

aplicadas pelo PROCON, com a declaração de nulidade dos processos 

administrativos em análise e a inexistência de prática infrativa praticada 

pela Requerente. Em caráter subsidiário, requereu a redução da multa 

discutida, em atendimento aos postulados da proporcionalidade e 

razoabilidade. Com a inicial (id. n. 3323734), juntou documentos. Decisão 

no id. n. 799351, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial 

da Fazenda Pública, sendo que a parte Autora formulou pedido de 

reconsideração no id. n. 10426131, uma vez que não se enquadra como 

microempresa ou empresa de pequeno porte. Nova decisão no id. n. 

22181930, acolhendo o pedido de reconsideração, bem como 

determinando a juntada aos autos das guias referentes as custas 

processuais, as quais aportaram ao feito no id. n. 23820137. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Pois bem. II. De proêmio, 

alterem-se os registros cartorários para fins de fazer constar como parte 

Requerida o Município de Lucas do Rio Verde/MT, conforme apresentado 

na petição exordial n. 3323734-Pág. 1, uma vez que na distribuição consta 

o Estado de Mato Grosso. III. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da 

Tutela de Evidência. Sem delongas, quanto ao pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de evidência, cabe enfrentar, inicialmente, os seus 

requisitos, nos termos do artigo 311, inciso II, do Código de Processo Civil, 

com redação “in verbis”: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, 

independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, quando: II - as alegações de fato puderem ser 

comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 

julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante.” Nessa faceta, 

para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de evidência 

basta a comprovação documental dos fatos narrados e a existência de 

tese jurídica já firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante. Sobre o tema, disserta Daniel Amorim Assumpção Neves: “O 
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inciso II do art. 311 traz nova hipótese de tutela da evidência, inexistente 

no sistema do CPC/1973: as alegações de fato puderem ser comprovadas 

apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em súmula vinculante. Fica nessa segunda hipótese 

evidenciada a necessidade de probabilidade de existência do direito do 

autor, elemento essencial da tutela de evidência. O legislador tomou o 

cuidado de exigir essa probabilidade tanto no aspecto fático como no 

jurídico, exigindo prova documental para comprovar os fatos alegados e 

tese jurídica já firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula 

vinculante.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de 

Processo Civil – Lei 13.105/2015. Rio de Janeiro: Forense. São Paulo: 

Método, 2015. p. 249) (Sem grifos no original). A Súmula Vinculante n. 28 

do Supremo Tribunal Federal invocada pela parte Autora não merece 

aplicação aos casos de análise das tutelas provisórias (urgência ou 

evidência), uma vez que a parte Autora apresenta entendimento e tese 

jurídica que melhor lhe convém. Acerca da Súmula Vinculante n. 28 do 

Supremo Tribunal Federal, eis sua redação “in verbis”: “Súmula Vinculante 

n. 28 do Supremo Tribunal Federal. É inconstitucional a exigência de 

depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual 

se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.” (Sem grifos no 

original). Releva notar, que a edição da sobredita súmula apresenta como 

precedente a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 1.074, a qual 

expõe como cerne a impossibilidade de exigir-se depósito prévio como 

requisito prévio para propositura de ação judicial tendente a discutir a 

exigibilidade de crédito tributário. Assim, a redação da Súmula Vinculante 

n. 28 do Supremo Tribunal Federal, visa garantir os preceitos 

constitucionais da inafastabilidade da jurisdição, contraditório e ampla 

defesa, estampados no art. 5°, XXXV e LV, da Constituição Federal. A 

redação da Súmula protege o acesso à jurisdição, por meio da propositura 

de ação judicial, diverso, portanto, da concessão de tutela provisória, seja 

ela de urgência ou evidência, cujo deferimento implica na análise dos 

requisitos que lhes são próprios. Veja-se que é exigida a apresentação de 

prova documental aliada à tese jurídica, de modo que é imprescindível o 

preenchimento de ambos os requisitos, não podendo o Juízo basear-se 

tão somente nas alegações da parte Autora, as quais carecem de prova a 

ensejar o deferimento da medida postulada. Por fim, registre-se que o 

débito em comento dispõe de natureza não-tributária, porquanto 

constituída em multa. III.1 Dessa feita, INDEFIRO o pedido de antecipação 

dos efeitos da tutela de evidência, eis que em dissonância com a 

disposição legal, forte no art. 311, II, do Código de Processo Civil. IV. 

Porém, sem prejuízo do indeferimento da tutela de evidência, e ainda que 

se trate de dívida não tributária, por analogia ao art. 151 do Código 

Tributário Nacional, faculto à parte Autora o depósito do montante integral 

para suspensão da exigibilidade do crédito em questão. V. Dispensada a 

audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, §4º, II, do Código de 

Processo Civil. VI. Cite-se pessoalmente a parte Requerida quanto aos 

termos da petição inicial, consignando que o prazo para resposta será de 

30 (trinta) dias úteis (CPC, art. 335 c/c art. 183) e se iniciará na forma 

disposta no art. 231 do CPC. Consigne-se no mandado, ainda, que não 

sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados pela parte autora (CPC, art. 341 c/c art. 344). VII. 

Intime-se. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. IX. Às providências. 

Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006352-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA CLERI BRITES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M DE MARCO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REU)

DETRAN MT (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1006352-72.2019.8.11.0045 AUTOR(A): EDINA CLERI BRITES DA SILVA 

REU: M DE MARCO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, DETRAN MT Vistos, 

etc. I. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Infração de 

Trânsito c.c. Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e 

Morais proposta por Edina Cleri Brites da Silva em desfavor do 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso - DETRAN/MT e M. de 

Marco Comércio de Veículos Ltda. II. Como é sabido, com a elevação desta 

Comarca para a Terceira Entrância (Resolução nº 08/2014/TP), houve a 

instalação de mais duas Varas – Quinta e Sexta – dentre estas à Quinta 

Vara foi atribuída a jurisdição dos Juizados Especiais Cível, Criminal e da 

Fazenda Pública, que passou, desde então, a existir nesta Comarca. III. 

Consta no art. 2º da Lei nº 12.153/09 que ao Juizado Especial da Fazenda 

Pública compete “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse 

dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 

valor de 60 (sessenta) salários mínimos”. IV. Tal competência, segundo 

prevê o §4º da mesma Lei, é absoluta onde estiver instalado o Juizado. V. 

A Resolução nº 04/2014/TP reforça a competência dos referidos Juizados 

no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, exemplificando as ações de 

sua esfera de atuação. VI. Assim, considerando o valor da presente 

causa e que a demanda foi proposta em desfavor de Autarquia, tem-se 

que a competência para o seu processamento é do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. VII. Diante do exposto, DECLARO a incompetência deste 

Juízo para apreciar a presente demanda, determinando a remessa destes 

autos à Quinta Vara desta Comarca. VIII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. IX. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006310-23.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDOMAR JOSE FIALHO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA OAB - MT0016050A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 

DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Nesse sentido: 

“AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA ANTECIPADA. Não 

sendo contundente a prova dos autos no sentido de comprovar, de plano, 

a incapacidade laboral da parte autora, deve-se prestigiar a decisão do 

juiz a quo que indeferiu a antecipação de tutela, devendo ser determinada 

a realização antecipada da perícia médica judicial com nova análise do 

pedido de tutela antecipada após a perícia. (TRF-4 - AG: 

78847720134040000 RS 0007884-77.2013.404.0000, Relator: CELSO 

KIPPER, Data de Julgamento: 12/03/2014, SEXTA TURMA, Data de 

Publicação: D.E. 21/03/2014).” Nomeio para atuar como expert deste Juízo 

o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o encargo 

que lhe é conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 

422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos honorários periciais, 

em processos que tramitam na justiça estadual em virtude de competência 

federal delegada, quando o autor é beneficiário de assistência judiciária 

gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça Federal por intermédio 

da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz ultrapassar o limite máximo 

estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) vezes, atendendo ao grau de 

especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de sua 

realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014]. Portanto, 

considerando-se a enorme dificuldade para encontrar profissionais que 

aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao grau de 

complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, ARBITRO os 

honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem 

arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já intimada para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não tenha feito, 

apresentar quesitos e indique assistente técnico. Em relação aos quesitos 

do INSS, junte-se cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo 

Instituto Requerido nas demandas previdenciárias. Além dos quesitos 

apresentados de praxe, o juízo formula os seguintes quesitos ao perito: 1. 

A patologia do autor o incapacita para o exercício de TODA E QUALQUER 

ATIVIDADE que lhe garanta subsistência? Ou seja, pode-se afirmar que a 

incapacidade é TOTAL para todo labor? Ou se faz possível o trabalho em 

outro tipo de ocupação, sobretudo considerando a idade do periciando? 2. 

O periciando é INSUSCEPTÍVEL de recuperação ou reabilitação para o 

exercício de outra atividade que lhe garanta subsistência? Ou seja, 

pode-se afirmar que a incapacidade é DEFINITIVA para todas as 
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ocupações? 3. Estas sequelas implicam redução da capacidade para o 

trabalho que habitualmente exercia? 4. Estas sequelas implicam em maior 

esforço para o desempenho da mesma atividade exercida à época do 

acidente? 5. Qual a redução o grau (ainda que aproximado) da redução da 

capacidade de trabalho do autor? (especificar em percentual) Vale 

ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 foi convertida em Lei 

n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual dispõe sobre os 

Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com base no art. 60 § 

8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos periciais produzidos 

nos processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos autos, cite-se o 

Instituto requerido para que responda a presente ação, se quiser, no 

prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do Código de 

Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da perícia, podendo 

os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas partes oferecerem 

seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que dispõe o parágrafo 

único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. Após, intime-se a 

requerente para no prazo legal apresentar impugnação, caso queira. Em 

seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por fim, embora a Lei 

processual de regência preveja realização de audiência de conciliação 

inicial, temos que o instituto requerido já informou, por ofício, que não 

comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000221-47.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOVINA TOLEDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES OAB - MT25802/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

Vistos etc., Defiro o processamento gratuito. Verifico dos autos que a 

autora teve seu pedido administrativo apresentado em 27/11/2019 negado 

pelo motivo da constatação da incapacidade para o trabalho ser anterior 

ao início/reinício de suas contribuições para a Previdência Social. Ou seja, 

o INSS reconheceu a incapacidade da autora para o trabalho, porém, aduz 

que a mesma é anterior ao reingresso da autora à condição de segurada 

(voltou a trabalhar com registro em 15/07/2018, e permanece registrada). 

Embora os documentos médicos apresentados com a inicial (relatórios, 

atestados, exames, receituários) sejam recentes (contemporâneos ao 

período em que a autora readquiriu a condição de segurada), tenho como 

prudente postergar a análise da tutela de urgência para após a realização 

da perícia e resposta do INSS, ocasião em que poderá/deverá apresentar 

os documentos que embasaram a decisão administrativa. A prova pericial 

é imprescindível a fim de esclarecer se de fato a autora se encontra 

incapacitada (parcialmente ou totalmente), e, caso positivo, detalhar 

acerca da doença/lesão causadora da incapacidade (data da origem da 

doença, consequências, data de início da incapacidade, etc.), para 

somente após este juízo confrontar o laudo pericial com o CNIS da parte e 

identificar se encontram-se presentes, concomitantemente: a 

incapacidade laboral, a qualidade de segurada e eventual carência. Sendo 

assim, DETERMINO a realização antecipada de perícia médica. Com efeito, 

para a realização da perícia médica, nomeio para atuar como expert deste 

Juízo o Dr. Guido Vaca Cespedes, o qual cumprirá escrupulosamente o 

encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC), devendo apresentar o laudo no prazo de 30 

(trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Quanto ao valor dos 

honorários periciais, em processos que tramitam na justiça estadual em 

virtude de competência federal delegada, quando o autor é beneficiário de 

assistência judiciária gratuita, foi regulamentado pelo Conselho da Justiça 

Federal por intermédio da Resolução n° 305/2014. É facultado ao juiz 

ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 3 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização [art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014]. Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo profissional, 

ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos 

reais), a serem arcados pela Justiça Federal. A parte autora fica desde já 

intimada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, e caso já não 

tenha feito, apresentar quesitos e indique assistente técnico. Por sua vez, 

em relação aos quesitos do INSS, junte-se cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Vale ressaltar que, a Medida Provisória nº 767, de 2017 

foi convertida em Lei n.º 13.457/ 2017, que altera a Lei nº 8.213/91, a qual 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, assim com 

base no art. 60 § 8º da Lei 13.457/17 é imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Com o laudo nos 

autos, cite-se o Instituto requerido para que responda a presente ação, se 

quiser, no prazo de 30 (TRINTA) dias, conforme inteligência do art. 183 do 

Código de Processo Civil. Intimem-se as partes sobre o resultado da 

perícia, podendo os assistentes técnicos eventualmente indicados pelas 

partes oferecerem seus pareceres, no prazo de dez dias, a teor do que 

dispõe o parágrafo único do artigo 477, §1º do Código de Processo Civil. 

Após, intime-se a requerente para no prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira. Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação. Por 

fim, embora a Lei processual de regência preveja realização de audiência 

de conciliação inicial, temos que o instituto requerido já informou, por 

ofício, que não comparecerá ao ato, de forma que deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000913-80.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ OAB - MT22183/O (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000913-80.2019.8.11.0045 AUTOR(A): MARIA DE FATIMA CARDOSO 

RÉU: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A Vistos, etc. 

Do compulso dos autos, infere-se que as partes entabularam acordo 

estabelecendo parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido e, em consequência, eliminar a presente demanda. Desta 

forma, como as partes apresentam ao juízo solução pacificadora para o 

litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato judicial. 

Isto posto, homologo o acordo entabulado pelas partes, que passam a 

fazer parte da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, 

inclusive a constituição de título judicial para fins executivos, se for o 

caso. A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo 

com resolução de mérito, para fins de: DETERMINAR a expedição de 

alvará judicial para levantamento dos valores depositados nos autos, 

devendo a Secretaria Judicial guardar observância aos valores e dados 

bancários informados no id. n. 27720755. Honorários advocatícios 

conforme acordado. Nos termos do artigo 90, § 3º, do Código de Processo 

Civil, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 

remanescentes, se houver. Homologo, ainda, a desistência quanto ao 

prazo recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

3ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006253-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

O. M. C. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE ANDRADE OAB - MT22462/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. G. R. (REQUERIDO)

 

Vista à autora para se manifestar acerca do mandado negativo de ID 

27732285, fornecendo novo endereço da parte requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004468-08.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAFALDA DE LIMA ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005066-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA SANT ANNA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005862-50.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006085-03.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CEZINA PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA AFONSO DE BRITO OAB - MT0014187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

manifeste acerca da Impugnação à Execução.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006087-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZEFERINA DE JESUS MARTINS MINEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

INTIMO a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

apresente impugnação à Contestação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003605-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NORTOX SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO HENRIQUE STOEBERL OAB - PR5792-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO BERTOLDO SANDRI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR OAB - MT0017765S-A (ADVOGADO(A))

RONALDO CESARIO DA SILVA OAB - MT6781/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 139630 Nr: 3235-61.2017.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO VITOR SOUZA VIDAL ( MENOR ), MARIA DE 

FATIMA DA CRUZ SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR SANTOS VIDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANA OLIVEIRA DA SILVA 

- OAB:28024/PA

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição 

inicial e, como consequência direta, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento do mérito, devido a consumação do pagamento, com 

supedâneo no teor do art. 487, inciso I c/c o art. 924, inciso II, ambos do 

Código de Processo Civil.Isento do pagamento de custas judiciais.Preclusa 

a presente decisão judicial, arquive-se o processo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 02 de dezembro de 

2019.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 86797 Nr: 595-27.2013.811.0045

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, Ana 

Paula Becker - OAB:MT0021773O, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - 

OAB:13.224/MT, JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - OAB:8699/MT, 

MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANDARC DA ROSA 

DANTAS - OAB:MT/8.140-B, LUCAS CANDIDO MAYER - OAB:85183-RS, 

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI - OAB:16859/0, SERGIO LUIS DALTO 

DE MORAES - OAB:13458-A/MT

 Processo Código n.º 86797.

Considerando-se o teor da certidão elaborado pelo Gestor Judiciário, 

proceda-se à intimação do digno advogado Dr. Itamar de Camargo Vieira 

Junior, via DJe, para que, no prazo de 3 (três) dias, promova à devolução 

dos autos, sob pena de expedição de mandado de busca e apreensão.

Lucas do Rio Verde/MT, em 21 de janeiro de 2020.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89545 Nr: 3432-55.2013.811.0045
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E 

TECNOLOGIA - INMETRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JC SOARES ME/MUNDO DOS IMPORTADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o autor por seu procurador para, no prazo de 05(cinco) dias, 

manifestar sobre a diligência negativa do oficial de justiça.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 171873 Nr: 4874-46.2019.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVAN LEITE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deiziane Padilha Silva 

Quintana - OAB:OAB MT 14834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16.233

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 14 de abril de 2020, às 15h20min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 175080 Nr: 6802-32.2019.811.0045

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS DE OLIVEIRA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:MT 9.973

 Vistos etc.,

Diante do alegado, bem como o parecer favorável do Ministério Público de 

fl. 29, defiro o pedido do requerente de fl. 27, para o fim de autorizá-lo a 

se ausentar da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, no período de 21 de 

dezembro de 2019 a 1 de fevereiro de 2020.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 170785 Nr: 4099-31.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHERRANIO CARDOSO DA SILVA, WILDSON 

WAGNER DE CASTRO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ FIGUEREDO DA SILVA - 

OAB:21214/O

 ISSO POSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a peça inicial 

acusatória, para o fim de:1.CONDENAR os acusados WILDSON WAGNER 

DE CASTRO PIRES e CHERRANIO CARDOSO DA SILVA, qualificados nos 

autos, na prática dos crimes descritos no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e 

§ 2º-A, inciso I, c/c o artigo 29, no artigo 157, § 3º, inciso II, c/c o artigo 29, 

e no artigo 157, § 3º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, c/c o artigo 29, 

todos do Código Penal;2.ABSORVER os crimes de latrocínio tentado, por 

06 (seis) vezes (fato 03), pelo crime de latrocínio (fato 02), com base no 

princípio da consunção.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 98257 Nr: 4580-67.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Lopes da Silveira 

Junior - OAB:10871 OAB/RN

 Vistos etc.,

Diante do teor do parecer ministerial de fl. 162, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de fevereiro de 2020, às 14h20min, 

oportunidade em que será realizada inquirição da testemunha Nilton 

Gomes de Oliveira.

Intimem-se o Ministério Público, a Defensa e a testemunha, observando-se 

o endereço informado pelo Parquet. Requisite-se, se necessário.

 Cumpra-se com urgência vez que se trata de processo da meta 02/2020 

do CNJ.

Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 100486 Nr: 6309-31.2014.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON DIAS vulgo "BRASIL", JOÃO 

ADOLAR DE OLIVEIRA, PEDRO ADELAR DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, CAMILLA AFONSO DE BRITO - OAB:14.187/MT

 Vistos etc.,

1. Do acusado Cleverson Dias

Proceda-se com a intimação do acusado acerca da sentença 

condenatória proferida em seu desfavor

2. Do acusado João Adorlar de Oliveira

Certifique-se o decurso do lapso recursal. Após, proceda-se com a 

expedição da guia de execução definitiva em desfavor do acusado.

3. Do acusado Pedro Adelar de Oliveira

Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 

interposto pela Defesa do acusado (fl. 360/verso), recebo tal recurso. 

Outrossim, observo que a Defesa já apresentou as suas razões recursais 

(fls. 362/363), bem como o representante do Ministério Público suas 

contrarrazões (fls. 365/367).

Assim sendo, aguarde-se a realização da intimação do acusado 

Cleverson Dias acerca da sentença condenatória.

Após, não restando outras diligências a serem cumpridas, nem havendo 

preliminares a serem analisadas, encaminhem-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando nossas sinceras 

homenagens.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 36742 Nr: 1778-38.2010.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEY VALDEVIEZO, ELTON LUIZ GOBBI, 

ROSEMERY BALBINA GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA APARECIDA GOBBI - 

OAB:16324, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7.299-B, HUGO 

LEONARDO GARCIA DE AQUINO - OAB:7.691/MT, RODRIGO POUSO 

MIRANDA - OAB:12333, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11004-B/MT

 Vistos etc.,

1. Em relação a sentença de extinção proferida às fls. 727/729

Certifique-se o decurso do lapso recursal.

 2. Em relação a decisão que indeferiu pedido de restituição proferida à fl. 

809

Devidamente certificada a tempestividade do recurso de apelação 
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interposto pela Defesa do acusado Rodiney Valdeviezo (fl. 820), recebo 

tal recurso. Outrossim, observo que a Defesa já apresentou as suas 

razões recursais (fls. 824/828), bem como o representante do Ministério 

Público suas contrarrazões (fls. 829/832).

Assim sendo, não restando outras diligências a serem cumpridas, nem 

havendo preliminares a serem analisadas, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do nosso Estado, consignando nossas 

sinceras homenagens.

3. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 89151 Nr: 3057-54.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKO FERRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGÉRIO MENDES - 

OAB:16.057/MT, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:MT/16.505-B

 Vistos etc.,

Antes de analisar o pedido de fl. 186, proceda-se a intimação da defesa 

constituída pelo acusado, via DJE, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acoste aos autos documentos capazes de comprovar que o mesmo 

solicitou junto a Policia Federal renovação do registro da arma de fogo 

apreendida, bem como da Guia de Trânsito de Arma da mesma.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências e expedientes necessários, observando-se as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 174165 Nr: 6267-06.2019.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DA SILVA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

1. Recebo a denúncia na forma em que foi posta em Juízo, vez que a 

mesma preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, 

e não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 395 do mesmo 

Diploma Legal. Fundamento a presente decisão no fato da peça inicial ser 

apta, por vislumbrar a presença dos pressupostos processuais e 

condições para o exercício da ação penal, bem como existir nos autos 

lastro probatório mínimo e idôneo a caracterizar justa causa para o 

exercício da ação penal.

 2. Ante o que preceitua o art. 56 da Lei 11.343/2006, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 03 de fevereiro de 2020, às 

13h30min. Saliento, que na referida audiência será realizado o 

interrogatório do denunciado, bem como a oitiva das testemunhas 

arroladas pela acusação e defesa que residem nesta Comarca. Se houver 

testemunhas residentes em outra comarca, expeça-se imediatamente 

carta precatória. Cite-se o acusado do recebimento da presente denúncia, 

intimando-o e requisitando-o, se necessário, da audiência 

supradesignada. Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público. Requisite-se 

os laudos periciais, se necessário.

 3. Comunique-se do recebimento da presente denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e a Delegacia de onde se originou o inquérito, bem 

como seja procedida a anotação dos dados no banco de dados do 

Sistema Nacional de Informações (SINIC), conforme determina o inciso IV, 

do item 7.5.1, da CNGC/MT.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-89.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA GAFURI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REU)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000261-29.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAILY DA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000262-14.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELINA RAMALHO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/03/2020 Hora: 13H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/03/20 13:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-96.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NATIELLY GARCIA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS SOUZA DIAS OAB - MT23098/O (ADVOGADO(A))

EDEVANIO BARBOSA DA SILVA OAB - MT0008860A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/03/2020 Hora: 14H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/03/20 14:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000270-88.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANOR ANTONIO FIORI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEYLLA DE SOUZA OAB - MT24666/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIA VERDE TURISMO E VIAGENS LTDA - ME (REQUERIDO)

ATS VIAGENS E TURISMO LTDA. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/03/2020 Hora: 14H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/03/20 14:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000274-28.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO DARCIO FELIZARDO FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/03/2020 Hora: 14H30 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/03/20 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-35.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA POMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-94.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS NUNES DE AZEVEDO FAZOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-34.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO ALVES DE ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE BARELLA SOUZA ARAUJO OAB - MT25615/O 

(ADVOGADO(A))

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS BORGES (REQUERIDO)

 

CONSIDERANDO O ART. 2º DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2019/JEC 

INTIMO A PARTE AUTORA, PARA JUNTAR NOS AUTOS O 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO NO NOME DO AUTOR, NO PRAZO DE 10 

DIAS,COM uma RESSALVA EXPRESSA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL CASO NÃO SEJA SANADA A 

ANOMALIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000294-19.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN TEGNHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/03/2020 Hora: 14H45 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/03/20 14:45

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000296-86.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANA BULHAO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO SA FREIRE MARTINS OAB - MT7362-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/03/2020 Hora: 15H00 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/03/20 15:00

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005771-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/03/2020 Hora: 15H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/03/20 15:15

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011081-61.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BOCCI ROMUALDO OAB - MT14804/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8011081-61.2015.8.11.0045. REQUERENTE: EVANDRO MARTINS DE 

SOUZA REQUERIDO: OI S.A Vistos. Depreende-se que a autora requer 

que a requerida apresente as faturas relativas aos últimos cinco anos 

para que a cobrança indevida seja extraída dos valores constantes nas 

referidas faturas, para só então iniciar o cumprimento de sentença. 

Contudo, depois de acurada análise dos autos, observo que o citado 

pedido, em verdade, consiste em uma exibição de documento. De acordo 

com a doutrina de Diddier: “Conceitua-se documento como sendo toda 
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coisa que, por força de uma atividade humana, ‘seja capaz de representar 

um fato’. Noutras palavras, é toda coisa na qual estejam inseridos 

símbolos que tenham aptidão para transmitir idéias ou demonstrar a 

ocorrência de fatos [...]” (DIDIER JUNIOR, Fredie ET. AL. Curso de direito 

processual civil. 2007). As faturas de cobrança são, indubitavelmente, um 

documento. Logo sua apresentação deverá seguir o rito sumário 

adequado, qual seja, a demanda de exibição de documentos. Sobre o 

tema, trago recentes julgados: RECURSO INOMINADO. BANCO. AÇÃO DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO QUITAÇÃO ANTECIPADA DO 

FINANCIAMENTO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS COM REDUÇÃO 

DE JUROS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS DESCABIDA NO RITO DO 

JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS 

DO ART. 51, INCISO II, DA LEI Nº 9.099/95. PROCESSO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO . RECURSO PREJUDICADO. (Recurso 

Cível Nº 71007645286, Primeira Turma Recursal Cível RS, Turmas 

Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 29/05/2018) 

(Grifo nosso). RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CHEQUE 

DEVOLVIDO. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007755663, Terceira Turma Recursal 

Cível RS, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

19/07/2018) (Grifo nosso). Por isso, não pode ser o pedido apreciado, 

neste juízo, por vedação da Lei 9.099/95 e do Enunciado 8 do FONAJE. 

Assim, em vista dos esclarecimentos ora externados, intime-se o autor 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001868-14.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

CONRADO AGOSTINI MACHADO OAB - MT16637/O (ADVOGADO(A))

ROBERTO KULKA OAB - MT18620/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001868-14.2019.8.11.0045. EXECUTADO: AYMORE EXEQUENTE: 

SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA Vistos. Certificado o trânsito em 

julgado, determino que a Secretaria Judicial providencie a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Intime-se a parte devedora para que, 

(via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 dias, realize 

o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do pagamento, 

e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de 

Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem necessários 

para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de pagamento, o 

devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de atualização 

do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata observância ao 

comando judicial, para o que se recomenda, a título de sugestão, a 

utilização da função atualização monetária disponível no site DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a parte credora 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente se o 

pagamento realizado nos autos é suficiente para a integral quitação do 

débito, sob pena de concordância tácita e a consequente extinção do 

processo. Não havendo pagamento, nem oferecimento de bens à penhora, 

renove-se a conclusão. Oferecendo bens à penhora, intime-se a parte 

credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se nos autos, sob 

pena de concordância tácita e a consequente formalização da penhora. 

Fica registrado, desde logo, que a impugnação ao cumprimento de 

sentença (ou Embargos à Execução) somente será admitida após a 

garantia do juízo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do artigo 53, 

§1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 117 do FONAJE. Havendo o 

pagamento e a concordância da parte promovente, renove-se a 

conclusão. Havendo oferecimento de bens à penhora e concordância da 

parte credora, lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora 

para, querendo, no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), 

apresente impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à 

Execução), sob pena de preclusão. Quanto à eventual alegação de 

excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o erro 

de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob pena 

de rejeição liminar, nos termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002638-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TERCIO ALEXANDRE SCHERWINSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIR CARLOS CRIVELETTO OAB - MT4917-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002638-07.2019.8.11.0045. REQUERENTE: TERCIO ALEXANDRE 

SCHERWINSKI REQUERIDO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos. Intimem-se as 

partes, concedendo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias, para apresentarem os 

requerimentos que entenderem pertinentes, sob pena de os autos serem 

encaminhados ao arquivo. Certifique-se o Gestor Judiciário se é 

necessária a inversão do polo das partes para que não haja equívocos na 

fase de cumprimento de sentença. Se for o caso de cumprimento de 

sentença, referente a condenação em dinheiro, a parte credora deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial, para o que se 

recomenda, a título de sugestão, a utilização da função atualização 

m o n e t á r i a  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que possibilita, 

inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção monetária em 

momentos distintos. Destaca-se que neste cálculo não deverá constar 

ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que 

esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o 

pagamento, conforme entendimento do STJ já firmado pela Sistemática de 

Precedentes (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do 

proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 

9.099/95), o credor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do 

CPC, informando em destaque o número do CPF ou CNPJ das partes 

(inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos 

sistemas on l ine que pretende que sejam uti l izados 

(BACENJUD/RENAJUD). Não havendo manifestação das partes, 

arquive-se. Havendo o requerimento do cumprimento de sentença com a 

expressa quantificação do valor do crédito, intime-se a parte devedora 

para que, (via AR, se revel, cf. STJ REsp 1009293/SP), no prazo de 15 

dias, realize o pagamento do débito, devidamente atualizado até a data do 

pagamento, e comprove nos autos, sob pena de incidir multa de 10% (dez 

por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 523, §1º, 

do Código de Processo Civil, e de penhora de tantos bens quantos forem 

necessários para a garantia do juízo. Juntamente com o comprovante de 

pagamento, o devedor deverá apresentar planilha detalhada de cálculo de 

atualização do débito até o dia do efetivo pagamento, com exata 

observância ao comando judicial, para o que se recomenda, a título de 

sugestão, a utilização da função atualização monetária disponível no site 

DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), que 

possibilita, inclusive, indicação do termo inicial dos juros e da correção 

monetária em momentos distintos. Comprovando o pagamento, intime-se a 
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parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se 

expressamente se o pagamento realizado nos autos é suficiente para a 

integral quitação do débito, sob pena de concordância tácita e a 

consequente extinção do processo. Não havendo pagamento, nem 

oferecimento de bens à penhora, renove-se a conclusão. Oferecendo 

bens à penhora, intime-se a parte credora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos, sob pena de concordância tácita e a 

consequente formalização da penhora. Fica registrado, desde logo, que a 

impugnação ao cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução) 

somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena de rejeição 

liminar, nos termos do artigo 53, §1º, da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 

117 do FONAJE. Havendo o pagamento e a concordância da parte 

promovente, renove-se a conclusão (para Análise de Alvará) Havendo 

oferecimento de bens à penhora e concordância da parte credora, 

lavre-se o auto de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, 

no prazo de 15 dias (Enunciado 142 do Fonaje), apresente impugnação ao 

cumprimento de sentença (ou Embargos à Execução), sob pena de 

preclusão. Quanto à eventual alegação de excesso de execução, o 

devedor deverá apontar especificamente o erro de cálculo e apresentar 

planilha com o valor que entende devido, sob pena de rejeição liminar, nos 

termos do artigo 525, §§4º e 5º, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002406-92.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE QUADROS WERLANG (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DOS SANTOS PRATES (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/03/2020 Hora: 15H50 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/03/20 15:50

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002803-88.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN CLEYBE MOREIRA EVANGELISTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SP WORK ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO GERALDO LORENA DE ARAUJO OAB - RJ19463 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1002803-88.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: ALAN CLEYBE MOREIRA 

EVANGELISTA EXECUTADO: SP WORK ASSESSORIA DE COBRANCA 

LTDA - ME Vistos. Indefiro o pedido de restrição de circulação via 

RENAJUD, visto que inclui proibição de circulação do veículo, medida que 

somente deve ser deferida excepcionalmente.. Defiro a expedição de 

certidão para fins de protesto da sentença, devendo a exequente 

retirá-las em cartório para efetuar o protesto, comprovando nos autos a 

sua efetivação, conforme art. 517 § 1° do CPC. Após, intime-se o 

exequente para dar prosseguimento no feito, indicando bens passíveis de 

penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção da ação. Às 

providências. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 26 de novembro de 

2019. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012138-17.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GANZER E GANZER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILO SANCHES VIEIRA (EXECUTADO)

 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o promovente para 

informar o endereço atual do promovido no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DA SILVA COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANA PATROCINIA DE LIMA ROSSATTI (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/03/2020 Hora: 16:05 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/03/20 16:05

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005931-82.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE DOS SANTOS ALVARES OAB - MT26203/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/03/2020 Hora: 16H20 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/03/20 16:20

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-90.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIR BENICIO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANI PEREIRA DE SOUZA OAB - MT21223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO C. COSTA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 05/03/2020 Hora: 16H35 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 05/03/20 16:35

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000260-44.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para o dia 05/03/2020, às 16h50min.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001456-83.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RIGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1001456-83.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RIGO COMERCIO DE 

EMBALAGENS LTDA - ME REQUERIDO: ROYAL SUPERMERCADOS LTDA - 

ME Vistos. De acordo com os artigos 42, § 1º e 54, parágrafo único, da Lei 

9.099/95, devidamente regulamentado pelo Provimento 27/2008-CGJ, o 

recorrente deve efetuar o preparo do recurso, com o pagamento de 

custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária, ressalvada a hipótese 

de assistência judiciária gratuita. Em exame dos autos, nota-se que a parte 

recorrente não é beneficiária da Justiça Gratuita e, muito menos, efetuou o 

preparo devido. Deste modo, em razão de sua deserção, nego seguimento 

ao Recurso Inominado. Destaca-se que embora o artigo 1.007 do CPC 

oportunize a parte a sanar eventuais irregularidades no pagamento do 

preparo, esta regra não se aplica aos Juizados Especiais por força do 

Enunciado 168 do FONAJE. Encaminhem-se os autos ao arquivo. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa 

de Lima Araújo Juíza de Direito
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JULINHO DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1005260-93.2018.8.11.0045. REQUERENTE: JULINHO DE MATTOS 

REQUERIDO: INOVA LOGISTICA TRANSPORTES LTDA - EPP, FS 

AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA Vistos. 

Observando atentamente os autos, verifico a necessidade de suspensão 

do feito conforme determinado na ADI nº 5.956/DF. Com efeito, não pode 

deixar de se considerar a judicialização desta questão no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI nº 5.956. Em 20 de junho de 

2018, após a realização de audiência preliminar nos referidos autos, o 

relator, Ministro Luiz Fux, decidiu, além e designar novas audiências, 

preliminar e pública: “1) Suspender todos os processos e os efeitos de 

decisões liminares, em todo o território nacional, que envolvam a 

inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória n.º 

832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)” Após a realização de novas 

audiências, seguiu-se decisão monocrática do mesmo Ministro 

suspendendo a aplicação das medidas punitivas previstas no previstas no 

§ 6º do artigo 5º da Lei n.º 13.703/2018 e, por consequência, os efeitos 

da Resolução da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) nº 

5.833/2018, nos seguintes termos: “Ex positis, DEFIRO a medida cautelar 

para suspender a aplicação das medidas administrativas, coercitivas e 

punitivas previstas no § 6º do artigo 5º da Lei n.º 13.703/2018, por 

consequência, os efeitos da Resolução da Agência Nacional de 

Transporte Terrestre (ANTT) nº 5.833/2018 (DOU 09/11/2018), que 

estabelece a aplicação de multas em caso de inobservância da tabela 

vinculativa instituída pela Resolução ANTT nº 5.820/2018, bem como das 

indenizações respectivas. Determino, por consequência, que a ANTT e 

outros órgãos federais se abstenham de aplicar penalidades aos 

embarcadores, até o exame do mérito da presente Ação Direta pelo 

Plenário.” Em 12 de dezembro de 2018, porém, o relator revogou a liminar 

anterior, que suspendia a aplicação das penalidades previstas na 

Resolução ANTT nº 5.833/2018, assim decidindo: “O requerimento de 

liminar apresentado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 

(CNA) apontou que a Resolução ANTT nº 5.833/2018, ao instituir sanções 

aos transportadores de cargas que utilizam o modal rodoviário, não 

permitiu a efetiva participação do setor agropecuário, em violação ao 

devido processo administrativo. Com efeito, dispõe o art. 6º da Lei 

n.º13.703/2018 que o “processo de fixação dos pisos mínimos deverá ser 

técnico, ter ampla publicidade e contar com a participação dos 

representantes dos embarcadores, dos contratantes dos fretes, das 

cooperativas de transporte de cargas, dos sindicatos de empresas de 

transportes e de transportadores autônomos de cargas”. Ocorre que, 

consoante afirma a Advocacia-Geral da União, os canais de participação 

dos setores interessados serão efetivados “pela nova estrutura 

governamental que assumirá a condução do País, em breve, no início do 

próximo ano”. Consoante preconiza o art. 3º, § 2º, do Novo Código de 

Processo Civil, o “Estado promoverá, sempre que possível, a solução 

consensual dos conflitos”. Com esse desiderato, este juízo vem 

priorizando as vias amigáveis de diálogo para a solução das questões 

sociais subjacentes ao julgamento da causa, inclusive com a realização de 

audiências com as partes interessadas e também de audiência pública. 

Por esses motivos, as informações acostadas aos autos pela 

Advocacia-Geral da União sugerem a existência de periculum in mora 

inverso, qual seja, a interrupção dos canais consensuais administrativos 

de resolução da controvérsia, na iminência de posse do novo Governo. 

Incide, portanto, o disposto no art. 296 do NCPC, o qual autoriza a 

revogação ou modificação da tutela provisória a qualquer tempo, 

mormente após a formação de contraditório sobre as questões 

específicas que embasaram o decisum anterior. Ex positis, REVOGO a 

liminar anteriormente concedida até que o Plenário desta Corte se 

manifeste sobre o mérito da causa. Determino a inclusão do feito em pauta 

com urgência, consoante a conveniência da Presidência desta Egrégia 

Corte.” Da análise tanto da concessão quanto da revogação da medida 

cautelar, verifica-se a expressa consideração da Lei Federal nº 

13.703/2018, ainda que posterior ao ajuizamento da ADI, ou seja, pode-se 

concluir que está sendo exercido o controle abstrato de 

constitucionalidade sobre a lei de conversão da Medida Provisória nº 

832/2018, bem como está sendo levada em conta a Resolução nº 

5.833/2018. Aliás, em sua primeira decisão, o Ministro foi expresso ao 

determinar a suspensão não apenas dos processos envolvendo a MP nº 

832/2018, mas igualmente a Resolução nº 5.820/2018. Assim, 

considerando que, prima facie, a decisão que determinou a suspensão 

dos processos sobre o mesmo tema não foi afetada pela revogação da 

medida cautelar e que tal suspensão afeta expressamente os processos 

que envolvam a suspensão da eficácia da Resolução nº 5820/2018, este 

processo deve ser suspenso em atenção à determinação da Corte 

Suprema, até ulterior decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante o 

exposto, SUSPENDO O ANDAMENTO DESTE PROCESSO, até ulterior 

determinação do STF. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000220-67.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ELETROTECNICA GULGIELMIN 

LTDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. De proêmio, importa salientar que o Superior Tribunal de 

Justiça no processamento dos EREsp n. 1.163.020/RS, REsp 1.699.851/TO 

e REsp 1.692.023/MT, decidiu pela afetação destes ao julgamento do 

regime dos Recursos Repetitivos sob o n. 986, com a seguinte ementa: 

RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO 

DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, 
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RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a 

afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros 

recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015. Releva notar ainda, que consta determinação de suspensão 

nacional de todos os processos pendentes sobre a matéria em questão, 

nos ditames do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil. Desta forma, 

SUSPENDO o trâmite do feito até o trânsito em julgado do Tema n. 986 dos 

Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registra pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000295-04.2020.8.11.0045. AUTOR: EZEQUIEL DOS SANTOS REU: 

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. Dispensado o 

relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela provisória, objetivando a 

retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, 

sob a alegação de que a inscrição é indevida. O artigo 294 do CPC prevê 

que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, 

sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do CPC. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial, 

especialmente pelo comprovante de negativação, bem como demonstrou o 

risco ao resultado útil do processo, pois todos sabem que são funestos os 

prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos que restringem 

crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e gerando 

prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte autora o 

direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão judicial a 

respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Diante disto, reconheço 

a verossimilhança do alegado na possibilidade de ser reconhecida a 

inexistência de débito e a consequente ausência do inadimplemento por 

parte do reclamante, o fato de a prova até este momento produzida não 

ser equívoca, bem como o fundado receio de dano de difícil reparação nos 

potenciais prejuízos que o bloqueio de crédito pode advir. Por fim, verifico 

ausência de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer 

tempo e até por ocasião do julgamento final, poderá perfeitamente ser 

revogada esta decisão, tornando a inscrição nos serviços de proteção ao 

crédito a produzir seus regulares efeitos, sem qualquer prejuízo à 

empresa reclamada. Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de 

que ela “fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de 

verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, 

conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos 

delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em sede 

especial” (AgRg no AREsp 440361/PE Agravo Regimental no Agravo em 

Recurso Especial 2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma 

– j. 24.11.2015). Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de 

hipossuficiência vai além do sentido literal das expressões pobre ousem 

recursos, aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, no campo processual. O conceito de hipossuficiência 

consumerista é mais amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do 

direito caso a caso, no sentido de reconhecer a disparidade técnica ou 

informacional, diante de uma situação de desconhecimento” (Manual de 

Direito do Consumidor) Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 

9.099/95 e do artigo 84, §3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO 

A TUTELA PROVISÓRIA para determinar que a parte requerida promova a 

exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, 

referente ao débito objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta 

e oito), sob pena de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta 

reais), limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder 

por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte 

reclamante. Oficie-se ao SPC/SERASA para que adote as providências 

necessárias para o cumprimento desta decisão. Defiro o pedido de 

inversão do ônus da prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma vez 

que presentes os seus requisitos legais. A Secretaria do Juizado Especial 

deverá realizar o agendamento de audiência de conciliação de acordo com 

a pauta do Conciliador. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000190-27.2020.8.11.0045. REPRESENTANTE: ATRIUM COMERCIO DE 

MODA LTDA - ME INTERESSADO: WS MODAS LTDA Vistos. Dispensado o 

relatório. Decido. Trata-se de pedido de tutela provisória, objetivando a 

retirada do nome da parte requerente dos cadastros restritivos ao crédito, 

sob a alegação de que a inscrição é indevida. O artigo 294 do CPC prevê 

que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência, 

sendo que na primeira hipótese será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme dicção do artigo 300 do CPC. No 

caso em tela, restam evidenciados os elementos da tutela de urgência 

legalmente previstos, pois a parte requerente demonstrou a probabilidade 

de seu direito, mediante documentos que acompanham a petição inicial, 

especialmente pelo comprovante de negativação, comprovante de 

pagamento do cheque, baixa do cheque devolvido, bem como demonstrou 

o risco ao resultado útil do processo, pois todos sabem que são funestos 

os prejuízos decorrentes dos registros insertos nos órgãos que 

restringem crédito, trazendo efeitos negativos de maior relevância e 

gerando prejuízos irreparáveis. Ademais, não se pode tolher da parte 

autora o direito de discutir a questão em Juízo, sendo que até decisão 

judicial a respeito não deve figurar no rol de inadimplentes. Diante disto, 

reconheço a verossimilhança do alegado na possibilidade de ser 

reconhecida a inexistência de débito e a consequente ausência do 

inadimplemento por parte do reclamante, o fato de a prova até este 

momento produzida não ser equívoca, bem como o fundado receio de 

dano de difícil reparação nos potenciais prejuízos que o bloqueio de 

crédito pode advir. Por fim, verifico ausência de perigo de irreversibilidade 

da medida, uma vez que a qualquer tempo e até por ocasião do julgamento 

final, poderá perfeitamente ser revogada esta decisão, tornando a 

inscrição nos serviços de proteção ao crédito a produzir seus regulares 

efeitos, sem qualquer prejuízo à empresa reclamada. Em relação ao pedido 

de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do juiz, 

conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do 

consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados 

ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 
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uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor) 

Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei nº 9.099/95 e do artigo 84, 

§3º do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA 

para determinar que a parte requerida promova a exclusão do nome da 

parte autora dos cadastros restritivos ao crédito, referente ao débito 

objeto da presente demanda, no prazo de 48 (quarenta e oito), sob pena 

de multa diária no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), limitado a 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais 

perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante. Oficie-se ao 

SPC/SERASA para que adote as providências necessárias para o 

cumprimento desta decisão. Defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova, com fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Sem prejuízo, recebo a inicial, uma vez que presentes os 

seus requisitos legais. A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o 

agendamento de audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

Conciliador. Cite-se e intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1000281-20.2020.8.11.0045. AUTOR: BELONI GIOMBELLI FERREIRA, 

WLADIMIR WILMAR CAVALLI REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099. Decido. Após analisar os autos, 

verifica-se que um dos autores, Sr. Wladimir Wilmar Cavalli, é parte 

ilegítima para propor a presente ação, pois a Unidade Consumidora n. 

956510-10 (Id. 28202515) está registrada apenas sob o nome da primeira 

requerente, Sr.ª Beloni Giombelli Ferreira. Dispõe o CPC: Art. 17. Para 

postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Art. 18. 

Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando 

autorizado pelo ordenamento jurídico. Sobre o tema, a jurisprudência assim 

assinala: RECURSO INOMINADO. SAMAE- SERVICO AUTONOMO 

MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. FATURAS EM 

NOME DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PROCESSO 

EXTINTO. Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou 

improcedente o pedido inicial, no qual pleiteou a parte autora a verificação 

de possível irregularidade na medição da água consumida na residência 

dos autores, sob a alegação dos excessivos valores das faturas após a 

troca do hidrômetro. Primeiramente, há questão de ordem pública a ser 

aferida. Conforme asseverado na petição inicial, os autores alegam que 

residem no local a 20 anos e possuem ação de usucapião tramitando na 4ª 

Vara Cível de Caxias do Sul, sob o nº 010/1.14.021015-1. Com efeito, as 

faturas de contas de água impugnadas encontram-se em nome de J.P.A., 

ou seja, terceira pessoa que não integra a lide. Desta forma, nos termos 

do art. 18 do CPC/2015, resta evidenciada a ilegitimidade ativa dos autores 

para postular em nome de terceira pessoa. ILEGITIMIDADE ATIVA 

RECONHECIDA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO INOMINADO 

PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71006792733, Segunda Turma Recursal 

da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Rosane Ramos de Oliveira 

Michels, Julgado em 24/10/2017). (TJ-RS - Recurso Cível: 71006792733 

RS, Relator: Rosane Ramos de Oliveira Michels, Data de Julgamento: 

24/10/2017, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 31/10/2017) (Grifo nosso). APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 18, 

CPC. DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. FATURAS EM NOME DE 

TERCEIRO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Ao pleitear direitos é 

necessário que a parte seja legítima para o ato, de acordo com o art. 18 do 

CPC, demonstrando a titularidade do direito pleiteado. II - O fato de ser a 

consumidora final não confere autorização para pleitear revisão de 

faturas que estejam em nome de pessoa estranha à lide. III – Apelação 

conhecida e provida parcialmente para, reconhecendo a ilegitimidade ativa 

na presente demanda, extinguir o feito sem resolução do mérito, com base 

no art. 485, VI, do CPC. IV - Honorários recursais não fixados em virtude 

da não redistribuição dos honorários estabelecidos na instância de origem, 

em conformidade com o enunciado n.º 243 do Fórum Permanente de 

Processualistas Civis. (TJ-AM - APL: 06063429420178040001 AM 

0606342-94.2017.8.04.0001, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data 

de Julgamento: 10/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

10/12/2018) (Grifo nosso). Desta feita, DETERMINO que proceda-se a 

exclusão do Sr. Wladimir Wilmar Cavalli da relação processual, por ser 

estranho ao litígio, dando-se as devidas baixas junto ao sistema. 

Sucessivamente, DETERMINO a intimação da parte promovente para, no 

prazo legal de 15 (quinze) dias, promover a emenda à inicial consistente 

em colacionar aos autos cópia legível dos documentos pessoais da autora 

Beloni Giombelli Ferreira, sob pena de indeferimento da inicial. Após, 

voltem-me os autos conclusos. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002032-13.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAICON RODRIGUES MAGERL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1002032-13.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: MAICON RODRIGUES MAGERL 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 

9.099/95). FUNDAMENTO e DECIDO. Trata-se de cumprimento de 

sentença, na qual houve o adimplemento da obrigação, mediante depósito 

voluntário do valor total de R$ 4.832,58 (quatro mil oitocentos e trinta e 

dois reais e cinquenta e oito centavos), a título de pagamento da 

condenação, o qual foi depositado em conta judicial única do TJMT (Id. 

28078952). O credor, concordando com os valores depositados pela parte 

executada, indicou dados para a emissão do alvará (Id. 28137613). Assim, 

ante o cumprimento integral da obrigação realizado pelo Executado, a 

extinção é medida que se impõe, consoante regra do art. 924, II, do Código 

de Processo Civil, in verbis: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: II – 

a obrigação for satisfeita.” Posto isto, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Expeça-se de imediato o alvará ao credor e/ou seu 

advogado (a), conforme requerido (desde que este tenha procuração com 

poderes especiais para receber e dar quitação). Dispensado o registro 

pelo Provimento 42/2008/CGJ. Certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se os autos e dando-se as baixas devidas. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000275-13.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDSOM SANTOS BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000275-13.2020.8.11.0045. AUTOR: EDSOM SANTOS BARBOSA REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 

Dispensado relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95). Fundamento e decido. A 

parte autora ajuizou esta ação com a mesma causa e os mesmos pedidos 

por meio do processo nº 1005961-20.2019.8.11.0045, o qual se encontra 
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em trâmite na 2ª Vara Civil desta Comarca. Por estas razões, resta clara a 

configuração da litispendência, sendo o presente processo uma mera 

sequência do primeiro, porque idênticas às partes, a causa de pedir e o 

pedido, conforme previsão do art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo 

Civil. A litispendência consiste em pressuposto processual negativo, fato 

impeditivo à constituição válida e regular do processo, porque incompatível 

com o sistema processual o trâmite simultâneo de ações iguais e, por 

conseguinte, duas decisões, idênticas ou divergentes, sobre a mesma 

causa. Deveras, a litispendência consiste em defeito insanável e questão 

de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, permitindo, 

portanto, o indeferimento da exordial. Destarte, estando devidamente 

comprovado que a parte autora possui outra ação contra a mesma parte, 

com identidade de causa de pedir e de pedido, e observando que aquela 

ação teve sua propositura em data anterior ao deste processo, JULGO 

EXTINTO este processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, 

IV e V do Código de Processo Civil, Sem custas. Após, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos e dando-se as baixas 

devidas. Dispensado o registro pelo Provimento 42/2008/CGJ. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005314-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NANCY LIMA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005314-25.2019.8.11.0045. REQUERENTE: NANCY LIMA CUNHA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem 

de dilação probatória. Afasto a preliminar arguida pela requerida, tendo em 

vista que o esgotamento da via administrativa não é requisito necessário 

para que as pessoas tenham acesso ao Poder Judiciário. Além disso, os 

documentos necessários ao julgamento da lide foram juntados com a 

petição inicial, tendo a requerida acesso aos mesmos, bem como lhe 

possibilitou a apresentação de defesa de mérito a respeito dos fatos. No 

mérito, a reclamante alegou desconhecer a origem da dívida de R$ 315,87 

(trezentos e quinze reais e oitenta e sete centavos), objeto de inscrição 

do seu nome no rol de inadimplentes, sob a alegação de que não contratou 

os serviços oferecidos pela requerida de modo que o apontamento do seu 

nome referente a suposta dívida é indevido. A requerida, por sua vez, 

defendeu a regularidade da inscrição do nome do autor no rol de 

inadimplentes indicando que a inscrição decorreu de inadimplência das 

faturas do serviço utilizado pela reclamante cujos serviços foram 

disponibilizados da linha (65) 99937-5340, utilizada pela autora. Porém, a 

reclamante deixou de realizar os pagamentos das faturas, tornando-se 

inadimplente e, consequentemente, ocasionou a inscrição do seu nome no 

rol de devedores. Ao contrário do que defendeu a parte autora, os 

documentos coligidos nos autos com a contestação demonstram a 

contratação do serviço. Pois, é possível aferir pela gravação juntada aos 

autos houve a efetiva contratação dos serviços disponibilizados na linha 

telefônica da reclamante, tendo a autora aceitado a oferta do serviço pela 

preposta da requerida nas condições que lhes foi apresentadas. E, além 

disso, as respectivas faturas estão acompanhadas do histórico de 

utilização dos serviços, podendo ainda ser aferido a existência de 

pagamentos anteriores à inscrição do nome do devedor no cadastro de 

inadimplentes. Portanto, além de demonstrar a existência de relação 

jurídica, que a reclamante dizia não reconhecer, a requerida demonstrou 

ainda que a autora está inadimplente com o pagamento de faturas do 

serviço de telefonia. Como é lógico, cabia a parte autora demonstrar a 

evidenciação de que as faturas pela utilização do serviço de telefonia 

estão quitadas, através da exibição de recibos circunstanciados. 

Ressalte-se que nem se cogita a existência de fraude, pois o pagamento 

de faturas em razão da utilização dos serviços de telefonia é incompatível 

com a fraude, já que o estelionatário contrata em nome de terceiro 

justamente para não pagar. Legítima, assim, a atuação da requerida de 

inscrever o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito. Por outro 

lado, nos termos da Súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do 

Cadastro de Inadimplentes a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição. Nesse sentido, não pode ser transferida tal responsabilidade a 

requerida, já que tal obrigação não era sua. Logo, por tais considerações 

de rigor a improcedência dos pedidos. Com efeito, há que ser reconhecido 

à parte autora a condição de litigante de má-fé, pois ficou evidente que se 

utilizou do processo de maneira indevida, objetivando fim diverso daquele 

que se espera de uma tutela jurisdicional justa. Para tanto, inclusive, 

alterou a verdade dos fatos, questionando a existência da dívida e a 

inscrição do seu nome no cadastro de devedores, quando, na realidade, 

utilizou os serviços disponibilizados na linha telefônica fornecida pela 

reclamada. Assim, verificada a litigância de má-fé, nos termos dos artigos 

77, 80 e 81 do Código de Processo Civil deve a parte ser condenada ao 

pagamento de multa (diante do dever de comportamento ético exigido das 

partes) equivalente a 2% do valor atribuído à causa, em favor da 

reclamada, tudo devidamente corrigido até o desembolso, consoante o 

disposto no artigo 81 do CPC e de honorários advocatícios de 10% sobre 

o valor da causa. Da mesma forma, há de ser reconhecida a existência de 

relação jurídica entre as partes e, portanto, deve ser reconhecido o débito 

de R$ 315,87 (trezentos e quinze reais e oitenta e sete centavos) à 

requerida. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na reclamação cível proposta por NANCY LIMA CUNHA em 

desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A., e julgo extinto o processo com 

análise do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto formulado por 

TELEFÔNICA BRASIL S/A em desfavor de NANCY LIMA CUNHA, e 

condeno a autora ao pagamento de R$ 315,87 (trezentos e quinze reais e 

oitenta e sete centavos); bem como a multa de 2% a título de litigância de 

má-fé, e de honorários advocatícios de 10%, sobre os quais incidirão 

sobre o valor atualizado da causa, o que faço com fundamento no artigo 

487, inc. I, do CPC. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a presente decisão à apreciação 

para posterior homologação da M.M. Juíza Togada. Publicação no PJE. 

Lucas do Rio Verde - MT, 21 de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz 

leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001954-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DOS SANTOS CHAVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001954-19.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MARCELO DOS SANTOS 

CHAVES REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Em sede de Juizados Especiais Cíveis, o meio de defesa do executado na 

execução de título judicial é a oposição de Embargos à Execução 

(Enunciado 142 do FONAJE). Com efeito, recebo a impugnação como 

embargos à execução. Na espécie, a executada não apresentou a planilha 

com demonstrativo de cálculos a fim de aferir se há ou não excesso de 

execução, cuja menção a erros de cálculos no bojo de sua peça de 

impugnação não supre a ausência do demonstrativo de cálculos. 
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Ressalte-se, por outro lado, que os embargos possuem matérias próprias 

de defesa cujo rol é taxativo, conforme previsão do artigo 52, inciso IX, da 

Lei n. 9.099/95: Art. 52. A execução de sentença processar-se-á no 

próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil, com as seguintes alterações: (...) IX – o devedor poderá 

oferecer embargos, nos autos da execução, versando sobre: a) falta ou 

nulidade da citação no processo, se ele correu à revelia; b) manifesto 

excesso de execução; c) erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa 

ou extintiva da obrigação, superveniente à sentença. Com efeito, como 

não há sequer apresentação de planilha de cálculos sobre os valores que 

entende corretos, em afronta ao dispositivo do artigo 525, § 4º, do Código 

de Processo Civil, a consequência é a rejeição liminar dos embargos na 

forma do que determina o § 5º do artigo 525 do CPC. Por conseguinte, 

considerando que a parte credora manifestou-se informando o valor 

atualizado do crédito (Id. 26599497), o qual foi instruído com planilha com o 

demonstrativo de débito, há de ser acolhido o pedido para reconhecer que 

o valor devido é de R$ 40,39 (quarenta reais e trinta e nove centavos), a 

título de saldo remanescente da execução. III. Dispositivo. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução opostos por BANCO 

BRADESCO S/A. à execução que lhe move MARCELO DOS SANTOS 

CHAVES, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. 

Reconheço, todavia, que o valor devido é de R$ 40,39 (quarenta reais e 

trinta e nove centavos), a título de saldo remanescente da execução. 

Prossiga-se a execução em seus termos. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto os 

autos ao M.M. Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 21 de janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003494-68.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT9405-O (ADVOGADO(A))

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003494-68.2019.8.11.0045. REQUERENTE: ANTONIO PEREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Relatório dispensado na 

forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Julgo antecipadamente a 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil 

porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem de dilação 

probatória. O autor alegou ser agente penitenciário lotado na Unidade 

Prisional de Lucas do Rio Verde/MT, e pretende ser transferido para a 

Unidade Prisional de Arenápolis/MT sob o argumento de que está sendo 

ameaçado de morte supostamente por facção criminosa de dentro dos 

presídios. O pedido administrativo foi indeferido. A pretensão do autor não 

merece acolhimento. isso porque, a remoção de servidor deve obedecer 

ao interesse público e a discricionariedade da Administração Pública, bem 

como deverá ser observado o disposto no regulamento previsto na lei que 

rege a carreira dos respectivos servidores. Conceder ao autor a remoção 

pleiteada sem o cumprimento dos requisitos exigidos pela lei estadual, 

implica colocar o interesse de um só indivíduo acima dos interesses de 

seus pares, que, provavelmente, também urgência em suas respectivas 

remoções por diferentes intenções ou objetivos, o que culminaria com a 

inadmissível afronta ao princípio da isonomia. Além disso, não há 

evidências plausíveis a respeito de estar sendo o servidor ameaçado de 

morte. Também não se exclui por completo a situação vivenciada pelo 

servidor dentro do presídio, até pelo risco de sua profissão. Ressalte-se, 

ainda, que de acordo com o requerido existem requisitos que não foram 

cumpridos pelo servidor a fim de que seu pedido de transferência fosse 

acolhido na esfera administrativa, a exemplo: a exigência de concordância 

dos Diretores das respectivas Unidades Prisionais envolvidas na 

transferência do servidor, bem como do Secretário de Segurança Pública, 

cujo requisito não cumprido pelo autor. Razão de seu pedido ser 

indeferido. Inexiste, assim, arbitrariedade por parte da Administração, o 

controle de seus atos pelo Poder Judiciário é defeso, sob pena de ferir o 

princípio da separação dos poderes. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado por ANTÔNIO PEREIRA DE LIMA na 

ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de ESTADO DE MATO 

GROSSO, o que faço com fundamento no artigo 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e não havendo 

manifestação da parte, certifique-se e arquive-se mediante cautelas de 

praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 21 de janeiro de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004207-43.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA (REQUERENTE)

JOAO DA SILVA - TRANSPORTES RODOVIARIOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004207-43.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO DA SILVA - 

TRANSPORTES RODOVIARIOS - ME, JOAO DA SILVA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Julgo antecipadamente a lide, nos 

termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil porquanto os 

elementos coligidos nos autos prescindem de dilação probatória. Não 

tendo havido arguição de matéria preliminar, passo à análise do mérito. É 

possível aferir pelas provas colhidas nos autos, que o veículo do autor foi 

apreendido e, consequentemente, lhe foi aplicada multa por irregularidade 

no transporte de passageiro, sob o argumento de que o autor não possui 

registro perante o órgão regular. De acordo com o Tema n. 339, discussão 

de recurso repetitivo que deu origem à súmula, foi questionada justamente 

a legitimidade do ato administrativo que vincula a restituição do veículo 

apreendido por transporte irregular ao pagamento das multas e demais 

despesas, sendo assim decidido: “ADMINISTRATIVO.TRANSPORTE 

IRREGULAR DE PASSAGEIROS. RETENÇÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO. 1. 

A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com 

base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está 

condicionada ao pagamento de multas e despesas. 2. Recurso especial 

improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C.” (Recurso Especial n. 

00187714-50.2004.4.01.3800) (REsp n. 1.144.810-MG – 2009/0113988-4) 

– Primeira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ministro (a) 

Relator (a) Teori Albino Zavascki – j. 10/03/2010). Com efeito, é possível 

aferir pelos documentos aportados aos autos, em especial, do Certificado 

de Registro Cadastral (Id. 22947273), que realmente o autor possui 

registro junto ao órgão regulador da concessão de Serviço de Transporte 

Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros. Além disso, o referido 

órgão expediu o Termo de Autorização para Licenciamento de Veículo n. 

20/2015-CRTR/AGER, conferindo ao autor a concessão do serviço de 

fretamento no Estado de Mato Grosso, mediante o protocolo 

526603/2015-AGER, de 06.10.2015. Ao contrário do que foi defendido 

pelo requerido, o “fretamento turismo” é uma espécie do tipo de 

concessão que foi autorizada ao autor, conforme a descrição do serviço 

a ser prestado que consta no próprio Certificado de Registro Cadastral – 

CRC: “Certifico para os devidos fins que a empresa abaixo encontra-se 

devidamente cadastrada na Agência de Regulação dos Serviços Públicos 

Delegados do Estado de Mato Grosso e habilitada a prestar as 

modalidades de serviços de transporte coletivo rodoviário intermunicipal 

de passageiros relacionados neste registro”. Sem destaque no original. 

Logo, não subsiste as alegações do requerido em relação ao fundamento 

utilizado para a aplicação de multa ao autor. Além disso, é possível aferir 
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que não houve citação do autor no processo administrativo – PAD, não 

tendo havido o autor exercido seu direito ao contraditório e a ampla defesa 

no processo administrativo. O Superior tribunal de Justiça possui 

entendimento consolidado de que no processo administrativo, perfilha-se 

no sentido de que cabe ao Poder Judiciário apreciar a regularidade do 

procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do 

devido processo legal, sem, contudo, adentrar no mérito administrativo. 

Como já foi mencionado, o processo administrativo não observou os 

princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, 

tendo em vista que o autor sequer foi citado, pois o número que consta no 

direcionado da carta de citação é diverso do número de residência (Id. 

22944530). Assim, ficou explícito a ofensa aos princípios do contraditório, 

da ampla defesa e do devido processo, cuja decisão administrativa foi 

tomada à revelia do autor. Não está aqui revendo o mérito administrativo, 

substituindo-se à Administração ou atuando como instância revisora da 

decisão administrativa, mas reconhecendo a ilegalidade do procedimento 

administrativo. Portanto, sem o devido processo legal, sem o respeito ao 

contraditório e à ampla defesa, a medida adotada pela Administração é 

nula de pleno direito. Logo, sob qualquer ângulo que se analise a questão, 

não tem como prevalecer a multa aplicada, sendo de rigor o 

reconhecimento de sua nulidade. Em relação ao pedido de indenização por 

compensação a título de dano moral, não se trata de mero aborrecimento, 

coisa corriqueira, afinal, a inscrição em dívida ativa do nome do autor 

ofende a honra e a dignidade de bom pagador. Contudo, o valor da 

indenização não pode ser de grande expressão, sob pena de propiciar o 

enriquecimento ilícito. No caso, a indenização deverá propiciar à parte 

lesada o acesso a um serviço ou aquisição de um bem que lhe 

proporcione uma dose de bem-estar capaz de lhe atenuar, ainda que em 

parte, o sofrimento então experimentado. Por outro lado, a indenização 

não pode ser de valor diminuto, sob pena de não provocar a emenda do 

ofensor. Partindo dessas premissas, fixo a indenização em R$ 7.000,00 

(sete mil reais). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

formulados por JOÃO DA SILVA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS e JOÃO 

DA SILVA na ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de 

ESTADO DE MATO GROSSO, para: (i) tonar definitiva a tutela provisória 

concedida nos autos (Id. 23020130); (ii) declarar a nulidade do processo 

administrativo por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa 

e do devido processo legal; e (iii) condenar o requerido ao pagamento de 

R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação por danos morais, o 

que faço com fundamento no artigo 487, inc. I, do Código de Processo 

Civil. Sobre o valor da condenação, apurado na fase de execução, por 

mero cálculo aritmético, incidirá correção monetária pelo IPCA-E, com 

respaldo na jurisprudência do C. STJ, desde a data da inscrição indevida 

em dívida ativa, acrescido de juros de mora, a partir da citação. Na fase de 

execução, deverá ser observada a incidência de juros de mora: (i) 

aplica-se a taxa de 1% (um por cento) ao mês até a publicação da Medida 

Provisória n. 2.180-35, de 24/08/2001, que acresceu o artigo 1º-F à Lei n. 

9.494/1997; (ii) Aplica-se a taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir 

de 24/08/2001, data da publicação da Medida Provisória n. 2.180-35, 

inclusive após o advento da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao 

artigo 1º-F à Lei n. 9.494/1997. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado e 

não havendo manifestação da parte, certifique-se e arquive-se mediante 

cautelas de praxe. Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde – MT, 22 de 

janeiro de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta 

de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011448-85.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE MARIA BARTH (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANE BARTH OAB - MT15223/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8011448-85.2015.8.11.0045. EXEQUENTE: ELIANE MARIA BARTH 

EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Cuida-se de cumprimento de sentença em 

face da Executada OI S/A. É de amplo conhecimento público que a 

Executada OI S/A está em recuperação judicial, em processamento pelo 

Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de 

Janeiro, nos autos n. 0203711-65.2016.8.19.0001, o qual foi deferido em 

29 de junho de 2016.[i] Igualmente, é cediço que foi realizada, no dia 

19/12/2017, a Assembleia Geral de Credores do Grupo Oi, ora Executada, 

oportunidade em que foi aprovado o Plano de Recuperação Judicial 

apresentado. Logo, em 08/01/2018, o MM. Juízo da 7ª Vara do Estado do 

Rio de Janeiro, proferiu decisão homologando o Plano de Recuperação 

Judicial aprovado, o qual foi publicado em 05/02/2018, para, assim, 

conceder a recuperação judicial do Grupo Oi. A decisão proferida pelo 

juízo da recuperação judicial consignou que os créditos decorrentes de 

responsabilidade civil, em que o fato gerador do dano é preexistente à 

recuperação judicial, estão sujeitos ao seu regime, considerando como 

fato gerador o evento danoso e não a data da prolação de sentença ou 

seu trânsito em julgado. Por oportuno, transcrevo a decisão proferida na 

ação de Recuperação Judicial em voga: “1) Quais créditos se submetem à 

Recuperação Judicial? Estão submetidos à recuperação judicial os 

créditos detidos em face das empresas em recuperação judicial existentes 

até a data do pedido de Recuperação Judicial (20.06.2016) (créditos 

concursais). Nos termos da r. decisão de fls. 297.319/297.324 (item 15), 

“este juízo adota o entendimento esposado no Resp 1.447.918-SP 

(2014/0081270-0) da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, no sentido 

de que, em se tratando de créditos decorrentes de responsabilidade civil, 

cujo fato gerador do dano é preexistente ao momento da recuperação 

judicial (20/06/2016), estes estão sujeitos ao seu regime e, portanto, 

devem ser devidamente habilitados, com consequente extinção dos autos 

das execuções singulares, após a devida liquidação e expedição da 

certidão de crédito”, entendido o fato gerador como o evento danoso e 

não a data da prolação da sentença ou seu trânsito em julgado (grifo 

n o s s o ) . ”  ( A  d e c i s ã o  e n c o n t r a - s e  n o  l i n k : 

(http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/duvidas). Nesse sentido, 

importa frisar que a demanda sub judice trata-se de crédito concursal, já 

que cuida-se de responsabilidade civil e o fato gerador, entendido como o 

evento danoso, ocorreu antes da recuperação judicial, ou seja, 

06/04/2015, consoante ressai da inicial. O juízo da recuperação judicial, ao 

homologar o plano apresentado pelas empresas do grupo OI, decidiu 

sobre o procedimento a ser adotado para exigência dos créditos 

concursais e extraconcursais, de cujo grupo o relativo aos presentes 

autos é integrante, na forma a saber: “AVISO SOBRE OS CRÉDITOS 

DETIDOS CONTRA O GRUPO OI/TELEMAR 1. Com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, os processos em que as 

empresas do Grupo OI/TELEMAR são parte poderão seguir dois trâmites 

distintos, a depender se o objeto da demanda diz respeito a créditos 

concursais (fato gerador constituído antes de 20.06.2016 e, por isso, 

sujeito à Recuperação Judicial) ou a créditos extraconcursais (fato 

gerador constituído após 20.06.2016 e, por isso, não sujeito à 

Recuperação Judicial). 2. Os processos que tiverem por objeto créditos 

concursais devem prosseguir até a liquidação do valor do crédito, que 

deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, e após o 

trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo de 

origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem. 3. Os processos que tiverem 

por objeto créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do 

valor do crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de 

eventual impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao 

Juízo da Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento 

do crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do 

Administrador Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá 

os ofícios e os organizará por ordem cronológica de recebimento, 

comunicando, na sequência, às Recuperandas para efetuarem os 

depósitos judiciais. 5. Os depósitos judiciais dos créditos extraconcursais 

serão efetuados diretamente pelas Recuperandas nos autos de origem, 

até o limite de 4 milhões mensais, de acordo com a planilha apresentada 

pelo Administrador Judicial. Os processos originários deverão ser 
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mantidos ativos, aguardando o pagamento do crédito pelas Recuperandas. 

6. Esse procedimento pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos 

créditos extraconcursais, quanto a manutenção das atividades 

empresariais e o cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano 

de Recuperação Judicial. Rio de Janeiro, 02/05/2018. Fernando Cesar 

Ferreira Viana - Juiz Titular (A decisão encontra-se no link: 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/wp-content/uploads/2018/05/fls .

-297336-297341-Decis%C3%A3o.pdf). Deste modo, liquidado o valor do 

crédito, deverá ser postulado junto ao Juízo Universal a consequente 

liberação de valores, obedecendo ao Plano da Recuperação Judicial. 

Assim, para alcançar a fase adequada, qual seja, a CONSOLIDAÇÃO DO 

VALOR A SER EXIGIDO DA PARTE DEVEDORA, para que o credor possa 

proceder a habilitação do seu crédito nos autos da recuperação judicial. 

Assim, conforme alhures explanado, o crédito guerreado no presente 

feito, trata-se de crédito CONCURSAL, posto que o fato gerador do dano, 

aqui entendido como o evento danoso, ocorreu previamente ao pedido da 

recuperação judicial do Grupo OI. Desta forma, a atualização do valor em 

execução deverá observar o determinado na ação de recuperação 

judicial, incidindo correção monetária e juros até a data de 20.06.2016. 

Portanto, deve-se apurar a quantia da execução, para, posteriormente, o 

credor se habilitar na ação de recuperação para recebimento do crédito. 

Nessa linha, considerando a condenação fixada no Recurso Inominado – 

v. acórdão (ID 16285523) de R$10.000,00 (DEZ mil reais) de danos morais, 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da condenação (03/10/2018 – 

data do acórdão - consoante Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 

1% ao mês (simples), devidos desde o evento danoso – 06/04/2015 

(Súmula 54 do STJ, chega-se a quantia de R$ 10.722,59 (dez mil 

setecentos e vinte e dois reais e cinquentanove centavos). Consigna-se, 

ademais, que o valor do crédito foi atualizado (correção monetária e juros) 

até a data de 20.06.2016, conforme decisão proferida na ação de 

recuperação judicial da OI, antes lançada (2. Os processos que tiverem 

por objeto créditos concursais devem prosseguir até a liquidação do valor 

do crédito, que deve ser atualizado até 20.06.2016. Com o crédito líquido, 

e após o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos, o Juízo 

de origem deverá emitir a respectiva certidão de crédito e extinguir o 

processo para que o credor concursal possa se habilitar nos autos da 

recuperação judicial e o crédito respectivo ser pago na forma do Plano de 

Recuperação Judicial, restando vedada, portanto, a prática de quaisquer 

atos de constrição pelos Juízos de origem.). Frisa-se, que na planilha de 

cálculo, lançada a data da condenação (03/10/2018), para cálculo da 

correção monetária, não houve incidência de atualização, pois a data da 

condenação é maior que data limite da atualização (20/06/2016). 

Outrossim, é importante consignar que o evento danoso é a má prestação 

de serviço pela executada. Portanto, o valor da execução é de R$ 

10.722,59 (dez mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta nove 

centavos). Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo para 

dar prosseguimento no presente cumprimento de sentença e, em 

consequência, determino a EXTINÇÃO desse feito, na forma acima 

mencionada Transitada em julgado, expeça-se CERTIDÃO DE CRÉDITO, 

com entrega ao Exequente para habilitação na ação de Recuperação 

Judicial do Grupo OI (7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado 

do Rio de Janeiro, autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001). Intimem-se as 

partes, arquivando-se os autos em seguida. Sem custas e sem honorários 

advocatícios. Proceda-se as anotações estilares. P.I. Cumpra-se. Lucas 

do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004594-58.2019.8.11.0045
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REGINALDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004594-58.2019.8.11.0045. REQUERENTE: REGINALDA APARECIDA 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Da 

análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante, apesar de 

devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada, tão pouco comprovou os motivos de sua ausência, 

evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, assim, a 

extinção do feito. O Enunciado n.º 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte nas audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95, in verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I - quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo” “Ex Positis”, e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95, 

DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

condenando a parte reclamante ao pagamento das custas e eventuais 

despesas processuais, conforme ilação tirada do § 2º do art.51 do mesmo 

Diploma Legal. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

data registra pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003816-88.2019.8.11.0045
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RAFAELA DE FATIMA GIL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003816-88.2019.8.11.0045. REQUERENTE: RAFAELA DE FATIMA GIL 

REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Vistos. 

I.Relatório. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. 

II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil porquanto as provas produzidas nos 

autos são suficientes para o deslinde da controvérsia apresentada, não 

dependem ainda da colheita de prova em audiência. A preliminar de 

ilegitimidade de parte arguida em sede de contestação, não merece 

acolhimento. Há nos autos cópia do contrato de locação em que a autora 

figura como locatária do bem, cujo serviço objeto da lide é fornecido para 

o imóvel tendo a reclamante destinatária final do produto. Além disso, a 

autora na condição de locatária e sendo destinatária final do serviço tem 

legitimidade para questionar eventuais diferenças de preços em razão do 

consumo efetivamente constatado. De outro lado, há evidente relação de 

consumo, em que a empresa requerida é a fornecedora e a parte autora, a 

consumidora, nos termos do art. 3º do CDC. O fornecimento de água é a 

atividade fornecida pela requerida ao mercado de consumo, mediante 

remuneração, conforme o § 2º do referido artigo. A autora é consumidora 

final. Presente, portanto, a vulnerabilidade. Como decorrência, está 

presente a hipossuficiência, já que na presente lide, a prova de suas 

alegações seria consideravelmente custosa. Assim competia à empresa 

requerida, a fim de afastar sua responsabilidade, provar que, de alguma 

forma, a autora elevou seu consumo, dano causa ao débito impugnado. 

Todavia, nada que pudesse refutar as alegações da requerente foi trazido 

pela empresa requerida, provavelmente porque teria um custo 

sobremaneira elevado ou ser-lhe-ia desfavorável processualmente. Em 

sua contestação, a requerida limitou-se a sustentar a licitude da cobrança 

combatida e a regularidade da medição registrada no hidrômetro instalado 

na residência da autora. Nenhum elemento trouxe a requerida a fim de 

justificar o degrau de consumo registrado. É possível aferir pelo histórico 

de consumo trazido aos autos a existência de elevação considerável no 

consumo justamente no período impugnado, sendo que nos meses 

anteriores e posteriores ao referido período a média de consumo é muito 

inferior ao mês questionado. Portanto, o consumo anormal se deu apenas 

no mês impugnado, voltando ao patamar anterior nos meses 

subsequentes. Por não haver nos autos qualquer elemento que justifique o 

consumo, como acréscimo de pessoas ou de equipamentos eletrônicos no 

período impugnado, há de considerar a hipótese de erro na leitura do 

consumo no hidrômetro. Desse modo, concluo que o consumo faturado no 

mês de julho de 2018, não corresponde aos valores efetivamente 
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consumidos, de sorte que os valores cobrados na fatura 2887502, com 

vencimento para o dia 22.07.2019, são indevidos. Desta forma, deverá a 

autarquia revisar a fatura de n. 2887502, com vencimento para o dia 

22.07.2019, a fim de que os valores cobrados correspondam à média 

aritmética dos seis ciclos de faturamento imediatamente anterior, vez que 

impossível realizar nova leitura correspondente ao período contestado. 

Assim, deverá restituir à autora o valor que sobejar o cobrado na revisão 

das faturas referentes ao consumo do mês reclamado, se tiver ocorrido o 

pagamento. A ninguém é licito enriquecer-se indevidamente, nos termos da 

regra geral disposta no art. 884 do Código Civil, segundo a qual: “Aquele 

que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a 

restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores 

monetários”. Tendo em vista a inexistência de pedido de restituição em 

dobro, a restituição será na forma simples. Em relação ao pedido de danos 

morais, entendo indevido. Isso porque não há informação ou prova nos 

autos de que em razão da cobrança indevida houve corte do serviço ou 

que a autora tenha experimentado dano por ter o nome protestado pelo 

débito objeto da lide, ficando afastado qualquer dano indenizável. III. 

Dispositivo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido formulado na reclamação cível proposta por RAFAELA DE FÁTIMA 

GIL em desfavor de SAAE – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 

DE LUCAS DO RIO VERDE - MT, e condeno a promover a apuração do 

valor devido pelo consumo de água mediante a utilização da média dos 

últimos seis meses de consumo, em relação a fatura n. 2887502, com 

vencimento para o dia 22.07.2019, no valor de R$ 804,36 (oitocentos e 

quatro reais e trinta e seis centavos), devendo restituir à parte autora o 

valor excedente, devendo ser feita na forma simples. Sobre o valor a ser 

restituído incide correção monetária pelo INPC a partir do efetivo 

desembolso, e juros de mora de 1% a partir da citação. 

Consequentemente, resolvo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e de 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M.Juíza Togada (art. 40 da 

Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 22 de janeiro 

de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-85.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONATAN GOMES DUARTE OAB - PR0071613A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. APARECIDA DA SILVA - MERCADO - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA objetivando o 

recebimento do débito representado pelos documentos inclusos nos 

autos. Observo nos autos, que, apesar de devidamente citado e intimado, 

a parte reclamada não compareceu em audiência conciliatória, o que 

importa na presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte 

Reclamante no pedido inicial, conforme dispõe o artigo 20 da Lei n.º 

9.099/95. Urge ressaltar, por derradeiro, que os documentos acostados 

aos autos, corroboram as assertivas feitas pela parte requerente. A Lei nº 

9.099/95 é bastante clara em seu artigo 20: “Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz”. Portanto, tenho como 

aplicável os efeitos da REVELIA a parte requerida, com fulcro no art. 20 da 

Lei 9.099/95, uma vez que não compareceu à audiência de conciliação 

designada mesmo intimado, existindo, portanto, presunção de veracidade 

dos fatos alegados pela parte requerente na petição inicial. Todavia, 

apesar de já haver nos autos elementos suficientes para o julgamento da 

lide, conforme se verifica na parte final do referido artigo, a revelia, por si 

só, não implica na procedência total do pedido, pois se trata de presunção 

relativa. É entendimento pacífico que “os fatos é que se reputam 

verdadeiros; a revelia tem seus efeitos restritos à matéria de fato, 

excluídas as questões de direito’ (RTFR 159/73)”. Ainda neste sentido: “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em face à revelia 

do réu é relativa, podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos 

autos, de acordo com o princípio do livre convencimento juiz (RSTJ 20/252, 

não conheceram, maioria)”. Compulsando os autos verifico que merece 

guarida a pretensão do Autor pois embasada a exordial com os 

documentos necessários para comprovar o alegado. Nesse sentido, com 

fulcro no princípio do livre convencimento do magistrado e levando-se em 

consideração as provas documentais carreadas aos autos, entendo que a 

demanda deve ser julgada procedente. À vista de tais fatos, a 

procedência do pedido é medida imperiosa. Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução de mérito, condenando a parte requerida à pagar a 

parte autora a quantia de R$ 603,82 (seiscentos e três reais e oitenta e 

dois centavos), acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde a data 

do vencimento do respectivo título; e de juros moratórios de 1% ao mês a 

partir da citação válida. Deixo de condenar a parte reclamada ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios em face do disposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Interposto recurso inominado, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte 

apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam 

os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos 

cumprimentos. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, §4º, da CNGC. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se, note-se, baixe-se e arquive-se, 

não havendo requerimento para cumprimento da sentença. P. R. I. C Nos 

termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para à MM. Juíza 

Togada, para as providências cabíveis. Antonio Orli Macedo Melo Juiz 

leigo. Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos 

jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada 

pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005269-89.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVESUI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1005269-89.2017.8.11.0045. EXEQUENTE: 

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

EXECUTADO: AVESUI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS E 

EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME VISTOS. Indefiro, por ora, o 

pedido de arresto na modalidade “online”, visto que não comprovada a 

dificuldade na localização da executada. Assim, intime-se o exequente 

para, no prazo legal, indicar novo endereço da executada nos autos, ou 

requerer o que entender de direito para prosseguimento do feito. Intime-se. 

Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 29 de outubro de 2019. GISELE 

ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005092-57.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NAILTON SILVA SANTOS (REQUERIDO)
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT  -  CEP:  78455 -000  INT IMAÇÃO PROCESSO n . 

1005092-57.2019.8.11.0045 Valor da causa: R$ 17.087,78 ESPÉCIE: 

[Alienação Fiduciária]->BUSCA E APREENSÃO (181) POLO ATIVO: Nome: 

BANCO FINASA BMC S.A. Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

POLO PASSIVO: Nome: NAILTON SILVA SANTOS Endereço: AVENIDA 

NAÇÕES, 473, MENINO DEUS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 Impulsiono estes autos, para intimar o polo ativo, para que no 

prazo legal, apresente impugnação à contestação.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87227 Nr: 1037-90.2013.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL RODRIGUES REIS DE OLIVEIRA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna Thailine Versari - 

OAB:21470/O, DANIEL MARZARI - OAB:MT 15.507, JOSIMERI CARLA 

MAZUTTI MARQUES MORAES - OAB:20034/O, RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:MT/22.195-1, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, tendo as partes 

acima indicadas.

As partes, conforme petição juntada às pp. 336/337, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação, e, a consequente extinção do feito.

Pois bem. Verifica-se que o acordo fora devidamente assinado pelos 

advogados das partes, os quais possuem poderes para transigir, 

conforme procurações encartadas às pp. 26 e 310-verso, 325 

(substabelecimento), assim, a homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo havido entre as partes e, de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

Custas remanescentes, se houverem, pela Requerida.

Honorários advocatícios conforme pactuado.

Defiro o pedido de p. 335, assim determino a retificação do polo passivo 

da demanda, conforme requerido.

Por fim, após o trânsito em julgado da presente e, ultimadas as 

providências acima, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105445 Nr: 1499-76.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT, MARCO ANTONIO MENDES - OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8.184-A

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, para manifestar-se da 

informação de p. 295, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115403 Nr: 6888-42.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FERREIRA BATISTA, OZIEL CIPRIANO, MANUEL 

ALAYDE JOSE RODRIGUES, JULIO VALENCIO DA LUZ, CLEUDEIR VIEIRA 

CAVALCANTE CIPRIANO, MARIA HELENA EGEVARTH RODRIGUES, 

APARECIDA DONIZETTI TAVARES DA LUZ, JORGINA MARTINS LEAL, 

VITAL BARAN, JANICE DELLA JUSTINA GIESE, ADILSON GIESE, 

VALDELINO DE SOUZA LEAL, LUCIANE DE RAMOS BARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR CELLA, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS DE LUCAS DO RIO VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANE MOISÉS MARQUES 

DOS SANTOS - OAB:18.736

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DO PROVIMENTO 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO ESTES AUTOS COM A FINALIDADE DE 

INTIMAR O/A ADVOGADO/A MARIA CLÁUDIA GIARETTA PARA 

DEVOLVER OS REFERIDOS AUTOS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, SOB 

PENA DE BUSCA E APRENSÃO E APLICAÇÃO DAS PENALIDADES 

PREVISTAS NO ARTIGO 234, § 2º DO CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117616 Nr: 8197-98.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PEZZINI - 

OAB:13.844-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar as partes acerca do LAUDO PERICIAL 

juntado, para manifestação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34846 Nr: 187-41.2010.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINETE MARIA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes para intimar as partes com o retorno dos autos 

com do v. Acórdão proferido para que requeiram o que entenderem de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias. Nada sendo requerido no prazo 

assinalado, os autos serão remetidos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento desta Comarca para as providências necessárias, nos 

termos do art. 5º e seguintes do Provimento n.º 12/2017-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000029-17.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR OAB - MT20055-O 

(ADVOGADO(A))

WILLIAN GONCALVES DA SILVA OAB - MT18400/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000029-17.2020.8.11.0045. 

REQUERENTE: ELIETE SANTOS DA SILVA REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO C.C. 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE, entre as partes 
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acima identificadas, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela no 

sentido de compelir a autarquia requerida a conceder o benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Com a inicial juntou documentos. É o 

relato do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de 

ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a parte autora conseguiu demonstrar ‘prima 

facie’ a probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção legal 

(artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada restou 

suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID n.º 27831613, p. 

03), eis que comprova existência de contribuições em número suficiente, 

conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao requisito da 

incapacidade laboral, a Requerente apresentou exames e relatórios 

médicos, evidenciando a realização de tratamento médico. Ademais, os 

laudos médicos, em especial o juntado sob o ID n.º 27831593, p. 01, 

indicam que a Requerente necessita de 120 (cento e vinte) dias de 

repouso. Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram que a 

Requerente está incapacitada para o exercício de atividade profissional 

por 120 (cento e vinte) dias. Impende registrar, ainda, que o art. 62 e seu § 

1º. da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido 

ao segurado só cessará quando houver sua reabilitação para atividade 

que lhe garanta subsistência ou, sendo ela impossível, que seja 

aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de 

auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade. § 1º. O benefício a que se refere o caput 

deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado 

para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. 

Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final 

causará sérios danos à autora, afetando a sua subsistência, 

considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. Em suma: a 

eficácia do provimento final estará seriamente comprometida caso os seus 

efeitos não sejam antecipados imediatamente, estabelecendo desde já o 

estado jurídico agredido pela não concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300, 

do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela antecipada de urgência 

para determinar ao instituto-requerido o estabelecimento do benefício de 

auxílio-doença a autora, Sra. ELIETE SANTOS DA SILVA, o que deve ser 

feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(art. 297, CPC), mantendo o benefício pelo período de 180 (cento e oitenta) 

dias. Findado o prazo de manutenção do benefício, sem a realização da 

perícia médica, e não ocorrendo recuperação, determino que a parte 

autora apresente aos autos, documentos médicos atualizados, datados 

em até 30 (trinta) dias, comprovando a permanência da incapacidade, para 

que se necessário seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido 

em sede de tutela antecipada, até que a perícia médica seja realizada. 

INTIME-SE o INSS, por meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda 

Judicial, Gerência Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º 

Andar, Centro, CEP 78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da 

implantação do benefício, DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME 

DO AUTOR, RG, CPF, DATA DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a 

praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstram que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Em razão do acima exposto é que, à 

luz da impossibilidade de conciliação entre as partes, dispenso a 

realização de audiência de conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do 

CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, querendo, contestar a 

ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, 

III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). Cientifique-se o instituto 

requerido que, não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, 

como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). 

Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao 

valor dos honorários periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz 

ultrapassar o limite máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) 

vezes, atendendo ao grau de especialização do perito, à complexidade do 

exame e ao local de sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução 

n° 305/2014). Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para 

encontrar profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, 

aliada ao grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único 

profissional cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem 

como o posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em 

relação à questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006333-66.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1006333-66.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

DILMA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

VISTO. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA, entre as partes acima identificadas, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir a autarquia 

requerida a conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença. Com a 

inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. 

Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte 

autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. 

Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de 

segurada restou suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID 

n.º 27571774), eis que comprova existência de contribuições em número 

suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao 

requisito da incapacidade laboral, a Requerente apresentou exames e 
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relatórios médicos, evidenciando a realização de tratamento médico. 

Ademais, os laudos médicos, em especial o juntado sob o ID n.º 27571777, 

p. 01, indicam que a Requerente está incapacitada por 180 (cento e 

oitenta) dias. Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram que 

a Requerente está incapacitada para o exercício de atividade profissional. 

Impende registrar, ainda, que o art. 62 e seu § 1º. da Lei nº 8.213/91 impõe 

que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado só cessará 

quando houver sua reabilitação para atividade que lhe garanta 

subsistência ou, sendo ela impossível, que seja aposentado por invalidez. 

Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de 

recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo 

de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. § 1º. O 

benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o 

segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, 

seja aposentado por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional 

for concedida apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a 

sua subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do 

benefício. Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente 

comprometida caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido o 

estabelecimento do benefício de auxílio-doença a autora, Sra. DILMA DA 

SILVA BORGES, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo o benefício 

pelo período de 180 (cento e oitenta) dias. Findado o prazo de manutenção 

do benefício, sem a realização da perícia médica, e não ocorrendo 

recuperação, determino que a parte autora apresente aos autos, 

documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 

grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 

sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). 

Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006327-59.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI RIGO GUARNIERI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1006327-59.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

SUELI RIGO GUARNIERI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTO. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, entre as partes 

acima identificadas, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela no 

sentido de compelir a autarquia requerida a conceder o benefício 

previdenciário de auxílio-doença. Com a inicial juntou documentos. É o 

relato do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de 

ser observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a parte autora conseguiu demonstrar ‘prima 

facie’ a probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção legal 

(artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada restou 

suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID n.º 27670997, p. 

02), eis que comprova existência de contribuições em número suficiente, 

conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao requisito da 

incapacidade laboral, a Requerente apresentou exames e relatórios 

médicos, evidenciando a realização de tratamento médico. Ademais, os 

laudos médicos, em especial o juntado sob o ID n.º 27670994, p. 02, 

indicam que a Requerente está incapacitada por tempo indeterminado. 

Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram que a Requerente 

está incapacitada para o exercício de atividade profissional por tempo 

indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 e seu § 1º. da Lei nº 

8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado 

só cessará quando houver sua reabilitação para atividade que lhe garanta 

subsistência ou, sendo ela impossível, que seja aposentado por invalidez. 

Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de 

recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo 

de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. § 1º. O 

benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o 

segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, 

seja aposentado por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional 

for concedida apenas ao final causará sérios danos à autora, afetando a 

sua subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do 

benefício. Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente 

comprometida caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 
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tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido o 

estabelecimento do benefício de auxílio-doença a autora, Sra. SUELI RIGO 

GUARNIERI, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo o benefício pelo 

período de 180 (cento e oitenta) dias. Findado o prazo de manutenção do 

benefício, sem a realização da perícia médica, e não ocorrendo 

recuperação, determino que a parte autora apresente aos autos, 

documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 

grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 

sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). 

Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000022-25.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOZIEL DARIO LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA ZINI DA CUNHA OAB - MT22905/O-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE OAB - MT23345/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000022-25.2020.8.11.0045. AUTOR(A): 

JOZIEL DARIO LIMA RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL VISTO. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO 

DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA, entre as partes acima identificadas, pugnando 

pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir a autarquia 

requerida a conceder o benefício previdenciário de auxílio-doença. Com a 

inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. 

Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela de urgência há de ser observando dois elementos, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (fumus boni iuris e periculum in mora). Considerando os 

elementos de cognição existente nos presentes autos, tenho que a parte 

autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a probabilidade de seu direito. 

Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 da Lei 8.213/1991), “o 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos”. Portanto, a concessão do referido benefício 

previdenciário está subordinada à comprovação dos seguintes requisitos 

legais: a) qualidade de segurado (Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de 

carência de 12 (doze) contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), 

salvo as exceções legais (Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o 

exercício de atividade laborativa. No caso vertente, a qualidade de 

segurado restou suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID 

n.º 27819032, p. 02), eis que comprova existência de contribuições em 

número suficiente, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 8.213/91. No 

tocante ao requisito da incapacidade laboral, o Requerente apresentou 

exames e relatórios médicos, evidenciando a realização de tratamento 

médico. Ademais, os laudos médicos, em especial o juntado sob o ID n.º 

27818691, indicam que o Autor está incapacitado por tempo 

indeterminado. Assim, os documentos acostados a inicial, demonstram que 

o Requerente está incapacitado para o exercício de atividade profissional 

por tempo indeterminado. Impende registrar, ainda, que o art. 62 da Lei nº 

8.213/91 impõe que o benefício de auxílio-doença concedido ao segurado 

só cessará quando houver sua reabilitação ou, sendo ela impossível, 

quando for aposentado por invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em 

gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade 

habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para 

o exercício de outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado 

como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a 

subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado 

por invalidez. Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco 

ao resultado útil do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida 

apenas ao final causará sérios danos ao autor, afetando a sua 

subsistência, considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. 

Em suma: a eficácia do provimento final estará seriamente comprometida 

caso os seus efeitos não sejam antecipados imediatamente, 

estabelecendo desde já o estado jurídico agredido pela não concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes 

os requisitos do art. 300, do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a 

tutela antecipada de urgência para determinar ao instituto-requerido o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença ao autor, Sr. JOZIEL 

DARIO LIMA, o que deve ser feito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), mantendo o benefício pelo 

período de 180 (cento e oitenta) dias. Findado o prazo de manutenção do 

benefício, sem a realização da perícia médica, e não ocorrendo 

recuperação, determino que a parte autora apresente aos autos, 

documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 
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todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 

grau de especialização do perito, à complexidade do exame e ao local de 

sua realização (art. 28 p. único c/c 25 da Resolução n° 305/2014). 

Portanto, considerando-se a enorme dificuldade para encontrar 

profissionais que aceitem o encargo nas comarcas do interior, aliada ao 

grau de complexidade do exame e à diligência e zelo do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela Justiça Federal. É 

imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos processos, os 

peritos judiciais informem a data estimada em que o periciando estará 

suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de alta do segurado 

para que assim o magistrado possa fixar o prazo estimado para a duração 

do benefício. Quanto à apresentação dos quesitos, verifica-se que a parte 

autora já apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do 

INSS, junto cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto 

Requerido nas demandas previdenciárias. Assinalada data para 

realização da perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, 

se houverem, observando-se prazo razoável com intuito de evitar que 

reste frustrada a realização dos atos designados. O laudo pericial deverá 

ser entregue em cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da 

finalização da perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 

(cinco) dias. Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o 

pagamento dos honorários junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade 

da justiça. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do 

Rio Verde/MT, 22 de janeiro de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28496 Nr: 2940-77.2009.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zebino de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO GRACCO BIZATTO DE 

CAMPOS - OAB:235971, Fabricio Gonçalves da Silveira - 

OAB:8.625-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, Dr. Fabrício Gonçalves da Silveira, nos termos do artigo 431, da 

CNGC - Cobrança de Autos, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os presentes autos, que se encontra com carga vencida, sob 

pena de Busca e Apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3082 Nr: 617-17.2000.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Propriedade S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Borges Barbosa, Nilton Jose Macedo, 

Newton Mendes de Carvalho, João Franco Ozeida, Jair Guimarães, 

Fazenda Brasil Central, José Aparecido Margom, Secador Ouro verde, 

Roberto Dias Pereira, Pedro Bernardes Sharman, Natal de Tal, Carlos 

Rodrigues, Celmi Rodrigues, Sinomar de Oliveira, Augusto Hoffmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Freitas Pires - 

OAB:21500/GO, Luiz Mauro Pires - OAB:4232/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lourival Francisco de 

Oliveira - OAB:OAB/GO 2549

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

autora, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias a fim de dar prosseguimento no presente 

feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93535 Nr: 2791-08.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Chafic Vieira Porto, Cláudia Estrela Porto, 

Cely Terezinha Estrela Porto, Espólio de Edir Camilo da Silva, Wilcia 

Rezende Alexandre da Silva, Julia da Costa Mendes, José Felipe Estrela, 

Espólio de Miguel Gratão, Maria Gratão, Espólio de Walter da Costa 

Mendes, Vasco Domingos da Costa, Francisco Marques Viegas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykell Eduardo Miyazaki - 

OAB:OAB/MT 9.663, Paulo Augusto Ferreira de Lima - 

OAB:21413/GO, Ricardo Zancanaro - OAB:OAB/MT 8739-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648-SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerida para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito tendo em vista o desarquivamento dos autos, conforme solicitado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001870-27.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA FERREIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON PAULO DA SILVA OAB - GO21680 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1001870-27.2017.8.11.0021 REQUERENTE: ZILDA 

FERREIRA ALVES Considerando a necessidade de readequação da pauta 

de audiências, redesigno a audiência anteriormente agendada para o dia 

23.04.2018, às 13h20min (MT), consignando as demais deliberações 

contidas no despacho inserido no Id n. 11979365. Intimem-se. Cumpra-se. 

Água Boa, 6 de março de 2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002424-88.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ILVO ARLINDO WEBER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002424-88.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 
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Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 
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relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000276-41.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – INTIME-SE o Ministério 

Público para que manifeste acerca do objeto litigioso desta demanda, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias. 2 – Em seguida, 
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002275-92.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 
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liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 
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comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002286-24.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR LORINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002286-24.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 
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de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 
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712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
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LOTARIO BOHRZ (REQUERENTE)
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wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002359-93.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 
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correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 337 de 1008



violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002344-27.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 
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correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 
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CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002360-78.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 
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dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 
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NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002475-02.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 
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pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 
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individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002455-11.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 
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%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 
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ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002349-49.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 
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liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 
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Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002461-18.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 
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homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 
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condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002494-08.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALMOR DE LIMA MULLER (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

MARIZA PORTELLA MULLER OAB - 010.699.671-14 (REPRESENTANTE)

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002494-08.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 
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liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 
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comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002503-67.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 
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de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 
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712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002513-14.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 
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correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 
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violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002504-52.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 
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correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 
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CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002348-64.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 
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dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 
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NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002524-43.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 
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pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 
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individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002525-28.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 
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%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 
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ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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PJE n. 1002523-58.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 
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prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 
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[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002577-24.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 
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sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 
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competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002572-02.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 
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condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 
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individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002557-33.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 
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afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 
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INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002298-38.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 
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identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 
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certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002325-21.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 
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A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 
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espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002466-40.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 
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objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 
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liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002462-03.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 
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Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 
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será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002515-81.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 
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(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 
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executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002358-11.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 
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jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 
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patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002512-29.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 
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núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 
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sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165

Despacho Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002531-35.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SALINUS KNOB (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

LUCIA MARIA WEBER OAB - 851.125.691-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002531-35.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 
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atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 
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RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002506-22.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 
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reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 
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liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002372-92.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 
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provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 
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comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002561-70.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 
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analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 
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douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002579-91.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 
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razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 
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comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002297-53.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 
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gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 
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do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165
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Magistrado(s):
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Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002505-37.2019.8.11.0021 DESPACHO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligado a 
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direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o incide de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1 % ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 

gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São aqueles 

denominados na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles 

acidentalmente coletivos, isso porque eles serão sempre interesses 

individuais, porém, a tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em 

razão de opção legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código 

de Defesa do Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais 

homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de 

Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o 

direito individual homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, 

objetivamente divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa 

judicial é passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do 

referido conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual 

homogêneo possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade 

do objeto; (ii) homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade 

dos titulares. A divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida 

individualmente a cada titular que permite a reparação na respectiva 

proporção, inclusive, mediante ação individual. A homogeneidade ou 

origem comum é entendida como mesmo fato ou mesma circunstância que 

confira uniformidade aos interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva 

Araújo Filho[4] assim sintetiza a respeito da homogeneidade: “deve ser 

analisada no sentido de garantir homogeneidade dos interesses, ou seja, 

podem ser considerados de origem comum os interesses ou direitos tanto 

decorrentes de um mesmo fato como de fatos apenas similares, não 

importa, pois o que se mostra indispensável é que os fatos, por sua 

simetria, determinem interesses em substância homogêneos” (Destaque) 

A determinabilidade dos titulares decorre de sua natureza, eis que são 

direitos subjetivos individuais de modo que o seu exercício poderia se dar 

através de ação individual, porém, ressalte-se, por opção legislativa, 

prefere-se que tal pretensão seja exercitada de maneira coletiva, 

consoante admitido pelo Código de Defesa do Consumidor. A identificação 

correta dos direitos coletivos lato sensu – direito difuso, direito coletivo 

strictu sensu e direito individual homogêneo – de modo a evitar equívoco 

quanto à sua natureza e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, 

se baseia em seu elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela 

parte, uma vez que a pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do 

processo, bem como delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do 

provimento jurisdicional, em observância ao princípio da correlação ou 

congruência. Nesse aspecto, em tese defendida de Doutorado por 

Gustavo Milaré Almeida, na Universidade de São Paulo (USP), com o tema 

“Execução de Interesses Individuais Homogêneos: Análise Crítica e 

Propostas” foi esposado a análise do pedido como delimitador da 

identificação dos direitos coletivos lato sensu. Aliás, como forma de 

elucidar a questão, convém trazer a liça o exemplo contido no referido 

trabalho que facilita a compreensão da matéria: Exemplificando: empresa 

de assistência médica que veicule publicidade na mídia televisiva a 

respeito de plano de saúde cuja mensalidade é reajustada por índice de 

correção diverso do permitido em lei. Se eventual ação coletiva for 

ajuizada pleiteando apenas a cessação dessa publicidade, o interesse 

tutelado será difuso, pois atinge um número indeterminado de indivíduos e 

o direito de exigir a respectiva reconstituição do bem lesado é indivisível, já 

que não é possível cessar para uns e não para outros. Contudo, se tal 

demanda for intentada objetivando simplesmente a invalidade desse 

reajuste, o interesse tutelado será coletivo, uma vez que as pessoas 

atingidas são determináveis (aquelas que contrataram o plano de saúde), 

mas o direito material é indivisível, pois tal reajuste não pode ser válido 

para umas pessoas e inválido para outras. Agora, se eventual ação 

coletiva for proposta visando a restituição dos valores pagos a maior nas 

mensalidades por alguns conveniados, o interesse tutelado será individual 

homogêneo, haja vista que uma mesma situação fática (causa de pedir) 

afetou apenas determinadas ou determináveis pessoas. Ainda nesse 

exemplo, nada impede que referida ação coletiva tenha por objeto, 

cumulativamente, a cessação daquela publicidade enganosa, a declaração 

de invalidade do índice de correção ilegal e a restituição dos valores 

pagos a maior, situação em que os interesses tutelados serão, 

concomitante e respectivamente, difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. (Destaque). Feitas estas considerações, passa-se a análise 

do procedimento para a satisfação do título formado em sede de tutela 

coletiva, sobretudo no aspecto dos direitos individuais homogêneos, 

atualmente tutelados no art. 95 a 100 do CDC[5]. O art. 95 do CDC 

estabelece que, em caso de procedência do pedido, a condenação será 

genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados. A 

condenação na forma acima significa, em regra, que o Juiz na fase de 

conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, sem determinar o valor 

ou o objeto da obrigação, bem como sem a individualização daqueles que 

possui legitimidade e interesse à tutela. Na mesma linha, Fabiano Afonso[6] 

sintetiza: “a sentença genérica lança, no mundo fático, juízo hipotético de 

probabilidade de dano, pois, quando o juiz, no processo de conhecimento, 

condena alguém a pagar por danos a serem posteriormente apurados em 

liquidação de sentença (sentença genérica), de conformidade com o que 

restar provado no procedimento de liquidação de sentença, ele o faz sem 

a necessária certeza de que no referido procedimento será auferido 

algum resultado positivo” (Destaque) No mesmo sentido, colhe-se 

novamente os ensinamentos de Teori Albino Zavaski[7]: “como 

decorrência natural da repartição da cognição que a caracteriza, a 

sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo apenas sobre o 

núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na inicial, ou seja, 

apenas sobre três dos cinco principais elementos da relação jurídica que 

envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto da controvérsia: o an 

debeatur (= a existência da obrigação do devedor), o quis debeatur (= 

identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid debeatur (= a 

natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur = quem é o 

titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a que 

especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 
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comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 

proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165

Despacho Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1001136-42.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS RODRIGUES LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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SARAH FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - GO34047 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CICERO PEREIRA DE ABREU (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001136-42.2018.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE o requerido (DJE) para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento do pedido. Para tanto, deve colacionar os seguintes 

documentos: (i) extratos dos últimos 03 (três) meses de suas contas 

bancárias (pessoa física); (ii) últimas 03 (três) declarações de imposto de 

renda de pessoa física; (iii) declaração de bens no CRI do local de seu 

domicílio. 2 – Com a juntada dos documentos acima, este Juízo DETERMINA 

o segredo de justiça desta demanda, nos termos do Recurso Especial n. 

1349343/SP, submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos 

repetitivos. 3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos para o 

saneamento ou o julgamento do feito. 4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 

de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1]§ 2o O 

juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Despacho Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002578-09.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEYA TAMARA MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ DE FREITAS COSTA AMADIO OAB - MT9707/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1002578-09.2019.8.11.0021 DESPACHO 1 – No que tange ao 

pedido de gratuidade de justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], 

INTIME-SE a autora (DJE) para que, no prazo de 10 (dez) dias, demonstre 

os pressupostos para a concessão do benefício, sob pena de 

indeferimento do pedido. Para tanto, deve colacionar os seguintes 

documentos: (i) extratos dos últimos 03 (três) meses de suas contas 

bancárias (pessoa física); (ii) últimas 03 (três) declarações de imposto de 

renda de pessoa física; (iii) declaração de bens no CRI do local de seu 

domicílio. 2 – Com a juntada dos documentos acima, este Juízo DETERMINA 

o segredo de justiça desta demanda, nos termos do Recurso Especial n. 

1349343/SP, submetido a julgamento sob a sistemática dos recursos 

repetitivos. 3 – Após, REMETAM-SE os autos conclusos. 4 – CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de 

Direito [1]§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-24.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ERCICO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000454-24.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação de natureza previdenciária ajuizada por FRANCISCO ERCICO em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual visa à 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez e, sucessivamente 

auxílio-doença. Com a petição inicial vieram os documentos. Despacho 

inicial (Id n. 6722421). Foi solicitado pelo Juízo e encaminhado pelo réu a 

cópia do processo administrativo que originou a pretensão extrajudicial do 

autor (Id n. 9028077). A autarquia não apresentou contestação (Id n. 

10124405). Adiante, foi exarada decisão saneadora na demanda, ocasião 

em que houve a declaração de revelia da autarquia ré e o deferimento de 

prova pericial (Id n. 10464388). Decisão no evento n. 14092400 nomeando 

como perito o Dr. Henrique Queiroz Correa. Laudo pericial médico 

acostado em Id n. 16975873- pág. 01-03. As partes foram intimadas do 

resultado do exame. Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação 

Apesar de que a demanda há questões fáticas e matéria de direito 

deduzidas, diante da produção de prova pericial médica, revela-se 

desnecessário inaugurar a fase instrutória visando à colheita de prova 

oral. Neste passo, mostra-se cabível o abreviamento do rito procedimental, 

proferindo-se julgamento antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, 

inciso I do Código de Processo Civil[1]. Processo em ordem, sem vícios ou 

irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os 

pressupostos processuais de existência e de validade da relação 

constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não havendo 

preliminares que foram analisadas oportunamente na decisão saneadora, 

como também inexistem questões prejudiciais a serem decididas no 

processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se 

as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX CF/88, bem 

como do art. 371 do CPC. O autor realizou o requerimento administrativo do 

benefício, sendo passível a análise do mérito da demanda (Id. 6715570), 

em atendimento ao que restou sedimentado na tese em repercussão geral 

no Recurso Extraordinário 631.240/MG. Feitas estas considerações, 

interpretando-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91[2], extrai-se que o 

deferimento do benefício pretendido pelo requerente reclama o 

preenchimento de três requisitos indissociáveis previstos na norma: i) 

carência do benefício; ii) qualidade de segurado; iii) incapacidade 

laborativa, insuscetível de reabilitação. Estabelece, ainda, o parágrafo 

primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria 

por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade 

mediante exame médico-pericial. Por outro lado, o art. 59 da Lei 8.213/91 

dispõe que para a concessão do benefício de auxílio-doença deverá o 

interessado ser segurado, além de cumprir, quando for o caso, o período 

de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Além disso, 

em alguns casos, a concessão dos benefícios de aposentadoria por 

invalidez ou de auxílio doença deve considerar também, além dos 

elementos previstos nos artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, os aspectos 

socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, consoante a 

Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização, vinculado ao Conselho da 

Justiça Federal[3]. Pela documentação carreada aos autos, verifica-se 

que o autor possui qualidade de segurado, nos moldes do artigo 11, inciso 

VII, da Lei n. 8.213/1991, isto é, em relação à qualidade de segurado, 

verifica-se que o autor obteve êxito em demonstrá-la, consoante se 

observa através da comprovação de propriedade destinada ao exercício 

de atividade rurícola em regime de economia familiar por período de tempo, 

como também demais provas de aquisição de produtos destinados à lida 

campesina, que foram acostados, bem como marca de fogo, conforme os 

documentos acostados. Em relação à carência do benefício, denota-se 

que a mesma é dispensável, tendo em vista a incidência do art. 26, inciso 

III da Lei n. 8.213/91 que se refere ao segurado especial que visa à 

concessão de benefício de aposentadoria por invalidez. Ainda que não 

bastasse, nota-se que o autor demonstrou carência do benefício, 

conforme se vê pelos documentos acostados no processo. Em relação à 

qualidade de segurado, verifica-se que o autor obteve êxito em 

demonstrá-la, consoante se observa através da comprovação de 

propriedade destinada ao exercício de atividade rurícola em regime de 

economia familiar por período de tempo, como também demais provas de 

aquisição de produtos destinados à lida campesina, que foram acostados, 

além de semoventes existentes na área, conforme os documentos 

acostados. No que tange a incapacidade laborativa, insuscetível de 

reabilitação, nota-se pelo exame pericial acostado no evento n. 16975873, 
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que o autor demonstrou a incapacidade total e permanente para o 

exercício da atividade rurícola decorrente da síndrome plurimetabólica, 

cardiopatia hipertrófica, sequela de infarto agudo do miocárdio e 

depressão. Neste sentido, colhe-se a ementa do Egrégio Tribunal Regional 

da 1ª Região, in litteris: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO. 

REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. 

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL. TERMO A 

QUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. 1. Sentença sujeita à revisão de ofício, eis que proferida contra 

o INSS (art. 475, I, do CPC/art. 496, I, do NCPC) e de valor incerto a 

condenação. 2. Cuida-se de decisão proferida na regência do CPC de 

1973, sob o qual também foi manifestado o recurso, e conforme o princípio 

do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, as 

decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não 

se lhes aplicam as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à 

fixação dos honorários advocatícios, que se regem pela lei anterior. 3. Os 

requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de 

auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de 

segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas 

hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/1991; c) incapacidade para 

o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da 

aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para 

atividade laboral. 4. A aposentadoria por invalidez será concedida, nos 

termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, ao segurado que, estando ou não 

em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e 

insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a 

subsistência, e será paga enquanto permanecer nessa situação. 5. 

Comprovada, nos autos, a qualidade de segurado da parte autora, bem 

como sua incapacidade permanente para a realização de suas atividades 

habituais, conforme perícia médica judicial, e considerando-se a difícil 

reabilitação para exercer outra profissão em razão de suas condições 

pessoais, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, 

estando o segurado obrigado a se sujeitar a exame médico-pericial 

periódico (art. 70 da Lei n. 8.212/1991 e art. 101 da Lei n. 8.213/1991), 

ainda que o direito ao benefício tenha sido assegurado apenas em juízo, 

exceto se maior de 60 anos. 6. O termo inicial do benefício será a data do 

requerimento administrativo. 7. No que concerne ao pagamento de 

prestações vencidas, será observada a prescrição quinquenal (art. 103, 

parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, e Súmula 85 do STJ). 8. O benefício 

deve ser imediatamente implantado, em razão do pedido de antecipação de 

tutela, presentes que se encontram os seus pressupostos, com fixação 

de multa, declinada no voto, de modo a não delongar as respectivas 

providências administrativas de implantação do benefício previdenciário, 

que tem por finalidade assegurar a subsistência digna do segurado. 9. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, observada quanto aos juros a Lei n. 11.960, de 2009, a 

partir da sua vigência. 10. Honorários advocatícios, de 10% da 

condenação, nos termos da Súmula n. 111 do STJ. 11. Apelação do INSS 

e remessa oficial, tida por interposta, desprovidas. (AC 

0047054-83.2016.4.01.9199 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

16/11/2016) (Destaque) Diante do exposto, este Juízo JULGA 

PROCEDENTE o pedido contido na exordial para condenar o réu a 

promover ao autor o benefício de aposentadoria por invalidez, contado da 

data do requerimento administrativo, excluídas eventuais parcelas 

adimplidas, devendo constar os seguintes dados: a) o nome da 

beneficiário: FRANCISCO ERCICO; b) o benefício concedido: 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ; c) a renda mensal atual: SALÁRIO 

REFERÊNCIA NA INICIAL; d) a data de início do benefício – DIB: DATA DO 

REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA; descontando-se eventuais 

valores recebidos após esta data, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL CONDENA-SE o réu ao pagamento das parcelas devidas, 

acrescido de correção monetária e juros moratórios, conforme o Manual 

de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito na 

forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Com fundamento no 

princípio da causalidade, CONDENA-SE o réu ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios no importe 

equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do Código de Processo 

Civil, devendo ser observado o teor da Súmula 111 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça[4]. Decorrido o prazo voluntário recursal, REMETAM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região a fim de 

analisar a sentença em sede de remessa necessária, 496, inciso I do CPC 

e Súmula 490 do STJ. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de 

janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 355. O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas; (...) [2] Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, 

quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, 

estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e 

insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta 

a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. [3] 

Súmula 47 do TNU: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o 

trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do 

segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. [4] Súmula 

111- STJ: Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não 

incidem sobre as prestações vencidas após a sentença.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000788-58.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO COELHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000788-58.2017.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação de natureza previdenciária ajuizada por MAGNO COELHO DOS 

SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

na qual vindica a concessão de auxílio-doença e, sucessivamente, 

benefício de aposentadoria por invalidez. Com a petição inicial vieram os 

documentos. A demanda foi recebida (Id n. 8750700). Em atendimento à 

determinação deste Juízo, foi encaminhado pela ré o processo 

administrativo referente ao benefício pretendido pelo autor (Id n. 9698275). 

A ré não apresentou contestação (Id n. 9634758). Decisão saneadora no 

evento n. 10467561. Na ocasião, foi determinada a realização de exame 

pericial médico. Laudo pericial médico acostado no evento n. 16976101. 

Vieram os autos conclusos. II – Fundamentação Apesar de que a 

demanda há questões fáticas e matéria de direito deduzidas, diante da 

produção de prova pericial médica, revela-se desnecessário inaugurar a 

fase instrutória visando à colheita de prova oral. Neste passo, mostra-se 

cabível o abreviamento do rito procedimental, proferindo-se julgamento 

antecipado da pretensão, nos termos do art. 355, inciso I do Código de 

Processo Civil[1]. Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades 

pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos 

processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como 

as correlatas condições da ação. Não havendo preliminares que foram 

analisadas oportunamente na decisão saneadora, como também inexistem 

questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a 

análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, 

nos termos do art. 93, inciso IX CF/88, bem como do art. 371 do CPC. O 

autor realizou o requerimento administrativo do benefício, sendo passível a 

análise do mérito da demanda (Id n. 8731353), em atendimento ao que 

restou sedimentado na tese em repercussão geral no Recurso 

Extraordinário 631.240/MG. O art. 59 da Lei 8.213/91 dispõe que para a 

concessão do benefício de auxílio-doença deverá o autor ser segurado, 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. Além disso, em alguns casos, a 

concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez ou de auxílio 

doença deve considerar também, além dos elementos previstos nos 

citados artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, 

profissionais e culturais do segurado. Feitas estas considerações, 

interpretando-se o art. 42 da Lei nº 8.213/91, extrai-se que o deferimento 

do benefício pretendido pelo requerente reclama o preenchimento de três 

requisitos indissociáveis previstos na norma: i) carência do benefício; ii) 

qualidade de segurado; iii) incapacidade laborativa, insuscetível de 

reabilitação. Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo 

legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da 
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verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial. 

Por outro lado, o art. 59 da Lei 8.213/91 dispõe que para a concessão do 

benefício de auxílio-doença deverá o interessado ser segurado, além de 

cumprir, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos. Além disso, em alguns casos, a 

concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez ou de auxílio 

doença deve considerar também, além dos elementos previstos nos 

artigos 42 e 59 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, 

profissionais e culturais do segurado, consoante a Súmula 47 da Turma 

Nacional de Uniformização, vinculado ao Conselho da Justiça Federal. Pelo 

que consta da demanda, a qualidade de segurado do autor e a carência 

são questões incontroversas. Pelos registros constantes no Cadastro 

Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id n. 9634758), o autor 

apresentou vários vínculos empregatícios na qualidade de segurado 

obrigatório: 17/06/2009 à 22/02/2011, 15/08/2012 à 07/12/2012, 

01/03/2013 à 31/03/2013, 01/03/2013 à 31/05/2013, 27/09/2013 à 

26/01/2014, 01/10/2014 à 12/2014, 18/09/2015 e 01/02/2016 à 04/2017. No 

dia 1º/03/2013 filiou-se ao regime previdenciário na qualidade de 

contribuinte individual, findando em 31/03/2013. Portanto, facilmente se 

verifica a existência da qualidade de segurado do autor, que sequer foi 

impugnado especificamente pela ré. Por sua vez, a carência do benefício 

é extraída dos autos, na qual indica que o autor contribuiu pelo prazo de 

12 (doze) meses durante a relação empregatícia. Quanto à incapacidade 

laborativa, insuscetível de reabilitação, em análise ao laudo pericial 

acostado aos autos (Id n. 16976101), verifica-se que o autor possui 

incapacidade temporária e parcial, conforme resposta dos quesitos 5 e 6, 

do citado exame. Desta feita, não tendo sido demonstrada a incapacidade 

total e permanente, reputa-se que o pedido de aposentadoria por invalidez 

é descabido. No que concerne ao pedido sucessivo de auxílio-doença, o 

art. 59 da Lei n. 8.213/1991 consigna que esse benefício será concedido 

ao segurado que, observada a carência do benefício, quando necessária 

à sua demonstração, restar incapacitado para o trabalho ou para a sua 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Assim, 

diante do requerimento formulado pelo autor atinente ao auxílio-doença, 

reputa-se que razão lhe assiste, visto que a perícia judicial demonstrou a 

existência de incapacidade parcial e temporária. O benefício ser 

concedido a partir da data do requerimento administrativo, nos termos do 

art. 60, §1º, da Lei n. 8.213/1991. III- Dispositivo Ante o exposto, com 

fundamento no art. 59 da Lei n. 8.213/1991, este Juízo JULGA 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial a fim de 

condenar o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS a conceder ao 

autor o benefício de auxílio-doença, contados da data do requerimento 

administrativo (08/03/2017) até a sua efetiva recuperação, nos termos do 

art. 60, §1º, da supracitada norma, devendo para tal finalidade constar os 

seguintes dados: a) o nome do segurado: Magno coelho dos santos; b) o 

benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA, INCLUSIVE COM O ABONO 

ANUAL – 13º SALÁRIO (proporcional); c) a renda mensal atual: SALÁRIO 

REFERÊNCIA NA INICIAL; d) a data de início do benefício – DIB: 

(08/03/2017 – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ) e) data do início do 

pagamento: 30 DIAS DA DATA DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. Por 

consequência, EXTINGUE-SE o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC. CONDENA-SE o INSS ao pagamento 

de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da 

condenação até a data da sentença, conforme Súmula 111 do STJ. 

Decorrido o prazo voluntário recursal, REMETAM-SE os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região a fim de analisar a sentença em 

sede de remessa necessária, 496, inciso I do CPC e Súmula 490 do STJ. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...)

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000565-71.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DHIONARA SBRUSSI LORENZON (REU)

DOUGLAS LORENZON (REU)

SBRUSSI,LORENZON & LORENZON LTDA - ME (REU)

REMI LORENZON (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUDMILLA APARECIDA VILELA DA LUZ OAB - MT22758/O 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO DINIZ OAB - MT0012126S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000565-71.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação monitória 

ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de SBRUSSI LORENZON E 

LORENZON LTDA, DOUGLAS LORENZON, DIONARA SBRUSSI 

LORENZON, REMI LORENZON, ambos qualificados no encarte processual 

em epígrafe. Realizados alguns atos processuais, as partes compuseram 

acerca do objeto desta demanda, ocasião em que pugnaram pela sua 

homologação. Vieram os autos conclusos. É o relatório do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. A demanda veicula discussão sobre direitos 

disponíveis em que se revela cabível às partes firmarem compromisso 

(judicial ou extrajudicial). Em análise à composição firmada entre as partes 

(Id n. 16285852), nota-se que a avença foi firmada em observância à 

validade do negócio jurídico, como estabelece o art. 104 do Código Civil, 

devendo ser homologado por este Juízo. Ante o exposto, este Juízo 

HOMOLOGA por sentença a transação celebrada entre as partes, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, a teor do que dispõe o art. 487, III, alínea “b” do 

CPC. Custas e honorários advocatícios na forma convencionada. 

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de janeiro de 

2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001456-92.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON EUSEBIO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL ROCHA OAB - MT23904/O (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE ALVES DE CARVALHO OAB - MT25388/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOVA NAZARE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001456-92.2018.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se de 

ação de dano moral e material ajuizada por NILTON EUSEBIO NASCIMENTO 

em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÁ/MT, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. Despacho inicial exarado 

no evento n. 16191868. Em petição juntada pelo autor em Id n. 16819831, 

requereu a desistência do processo. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Da análise dos autos verifica-se que a parte autora não 

requereu os benefícios da justiça gratuita, bem como não efetuou o 

pagamento das custas e despesas processuais. Nesse cenário, ao 

analisar o pedido de desistência do processo, nota-se que tal 

requerimento foi ofertado antes da análise do recebimento do processo. 

Portanto, na hipótese de a demanda não ter sido recebida, cabe ao Juízo, 

inicialmente, antes do recebimento da demanda, intimar o advogado da 

parte autora para que efetue o recolhimento das custas processuais, nos 

termos do art. 290 do Código de Processo Civil[1], tendo em vista que o 

preparo da ação é pressuposto objetivo de admissibilidade. Nessa senda, 

conclui-se que a desistência é cabível após o Juízo deliberar sobre o seu 

recebimento, isto é, após o despacho liminar positivo, eis que não se 

mostra coerente permitir a parte desistir de algo que ainda não foi 

formalmente admitido o seu processamento. No caso dos autos, o autor 

pugnou pela desistência do processo. Portanto, consoante as 

explicitações contidas neste ato jurisdicional, este Juízo deveria conceder 

o prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor efetuasse o pagamento das 

custas processuais e, na hipótese de inadimplemento, determinar o 

cancelamento da distribuição, conforme se extrai da regra prevista no art. 

290 do Código de Processo Civil. Contudo, diante da expressa afirmação 

do autor quanto ao requerimento de desistência do feito, este Juízo reputa 

como desnecessária a prévia intimação do autor para o recolhimento das 

custas processuais, visto que essa providência se mostra 

contraproducente. Nesse sentido, este Juízo recebe o requerimento de 
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desistência como pedido de cancelamento da distribuição, implicitamente, 

indicando que não irá efetuar o pagamento das custas e despesas do 

processo. III – Dispositivo Diante do exposto, este Juízo JULGA EXTINTO o 

processo sem a resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso 

IV do Código de Processo Civil. Por conseguinte, este Juízo DETERMINA o 

cancelamento da distribuição desta demanda, com supedâneo no art. 290 

do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, este Juízo 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias. 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 22 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito [1] Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito 

se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o 

pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000780-47.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU OSTROSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA NASCIMENTO EVANGELISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000780-47.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de 

execução de título extrajudicial ajuizada por DIRCEU OSTROSKI em face de 

MARCIA NASCIMENTO EVANGELISTA, ambos qualificados no encarte 

processual em epígrafe. Ao analisar o recebimento da petição inicial, este 

Juízo determinou a intimação do autor para que demonstrasse os 

requisitos da gratuidade de justiça ou que recolhesse as custas e taxas 

judiciárias (Id n.13988930). No entanto, apesar de intimado o autor não 

adimpliu o valor das custas e despesas processuais, nem comprovou os 

requisitos para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, 

conforme certidão apresentada no evento n. 18063240. É o relato do 

essencial. Fundamenta-se e decide-se. Compulsando os autos, extrai-se 

que o processo deve ser extinto, isso porque o demandante não efetuou o 

pagamento das custas e despesas processuais com base no proveito 

econômico nos termos consignados na decisão proferida, tampouco 

comprovou através de documentos a necessidade para o deferimento do 

benefício da justiça gratuita. Portanto, trata-se de hipótese da ausência de 

pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV 

do CPC). Com fundamento no art. 290 do CPC, este Juízo DETERMINA o 

cancelamento da distribuição, tendo em vista a falta do pagamento das 

custas judicias. Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o feito, em razão da 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

Sem a incidência de honorários advocatícios, tendo em vista a ausência 

de angularização da relação processual. Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações necessárias mediante as 

cautelas de estilo. INTIME-SE. Água Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. JEAN 

PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001671-68.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - ES10990-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LORRANI DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1001671-68.2018.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de ação de busca 

e apreensão proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

face de BRUNA LORRANI DE SOUZA, ambos qualificados no encarte 

processual. Realizados alguns atos processuais, a parte autora requereu 

a desistência da demanda, como se pode notar no evento n. 18557105. É 

o relato do essencial. Fundamenta-se e decide-se. Tendo em vista que o 

requerente informou não ter interesse no prosseguimento do feito, deve 

este processo ser extinto sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Forte em tais razões e em 

vista do princípio da disponibilidade, este Juízo HOMOLOGA por sentença, 

para que surtam os efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência 

formulado pela parte autora e, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo 

sem a análise do mérito, nos termos do artigo 485, VIII do CPC. 

PROCEDA-SE o levantamento de eventual constrição na hipótese deste 

Juízo ter determinado qualquer medida restritiva. Com fundamento no art. 

90 do CPC, este Juízo CONDENA o autor ao pagamento das custas e 

despesas processuais. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. INTIME-SE. CUMPRA-SE. Água 

Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-87.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VANDAIRA VIEIRA WEBBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO BENEDITO DE SOUZA OAB - SP385489 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000454-87.2018.8.11.0021 SENTENÇA I – Relatório Trata-se a 

demanda de ação que objetiva a obtenção de pensão por morte ajuizada 

por VANDAIRA VIEIRA WEBBER em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL (INSS), narrando em suma, que a parte autora preenche 

os requisitos legais para o recebimento do benefício. Com a exordial, 

vieram os documentos. Despacho inicial no evento n. 12398757. Citado, o 

réu apresentou contestação (Id n. 12778753). Na defesa, alegou a 

necessidade de comprovação da qualidade de segurado especial e de 

dependente. Réplica no evento n. 13734041. Decisão saneadora (Id n. 

17367894). Audiência de instrução e julgamento (Id n. 19429757). A 

autora acostou petição revogando os poderes de mandato anteriormente 

conferidos para a advogada Dra. Ydiara Gonçalves das Neves e, no 

mesmo ato, nomeou novo procurador. Vieram os autos conclusos. II – 

Fundamentação Não havendo preliminares e outras questões prejudiciais 

a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da 

demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 

93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do art. 371 do 

novel Código de Processo Civil. Para concessão do benefício é 

necessário, como regra, que o óbito tenha ocorrido enquanto o 

trabalhador tinha a qualidade de segurado do RGPS. Tal regulamentação 

está prevista no artigo 74 da Lei nº 8.213/91, porém, que para a obtenção 

da pensão por morte é necessária a comprovação do (a) óbito do 

segurado, (b) a qualidade de segurado do falecido, e (c) a qualidade de 

dependente do beneficiário. A certidão de óbito está juntada nos autos e 

aponta o falecimento de José Ernesto Webber em 27.07.2017 (Id n. 

12372783). Não há controvérsia acerca do óbito do segurado e nem da 

qualidade de dependência da autora, haja vista ser esta presumida, nos 

termos do artigo 16, inciso I, §4º da Lei n. 8.213/91. Em que pese o 

requerido ter alegado que a autora possui um comércio denominado 

“Choperia Zero Grau”, que se encontra ativo desde 08.02.1984, não 

conseguiu demonstrar que a autora vive integralmente desse comércio. 

Dessa forma, essa alegação por si só, não demonstrou para este Juízo 

que a parte autora não era dependente do de cujus. De outro lado, em 

relação à qualidade de segurado restou comprovado pela autora através 

dos seguintes documentos: Certidão de registro de marca à fogo (Id n. 

12372674), Recibo de Mensalidade do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

(Id n. 12372683-páginas 02/04), Nota Fiscal de produtos (Id n. 

12372697-pág 02), Contrato de Comodato de Área Rural (Id n. 

12372697-pág 03/04). Ademais, os depoimentos das testemunhas foram 

unânimes no sentido de que o falecido marido da autora exercia atividade 

rural. Além disso, em se tratando de benefício de pensão por morte, 

independe da existência de carência, conforme prevê o art. 26, inciso I da 

Lei n. 8.213/91. Desta feita, sendo demonstrada a ocorrência do óbito, 

restando incontroverso nos autos à qualidade de segurado especial do 

instituidor do benefício, aliado à demonstração nestes autos acerca da 

qualidade de dependente através das provas encartadas neste processo, 

a medida que se impõe é a procedência da pretensão. III – Dispositivo Ante 

o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE a pretensão inicial, com 

fundamento no art. 487, inciso I do CPC para o fim de condenar o INSS a 
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instituir pensão por morte, nos seguintes termos: a) o nome do segurado: 

JOSÉ ERNESTO WEBBER b) nome da beneficiária: VANDAIRA VIEIRA 

WEBBER c) o benefício concedido: pensão por morte, inclusive com o 

abono anual – 13º salário; d) a renda mensal atual: salário mínimo e) a data 

de início do benefício – DIB: (04/12/2017 – data do requerimento) f) data do 

início do pagamento: implantação em 30 dias da data da intimação da 

sentença; Saliente-se que a correção monetária deverá ser aplicada em 

conformidade com o Manual de Cálculo da Justiça Federal, enquanto que 

os juros moratórios simples serão em 0,5 % a.m, este deverá incidir na 

data do requerimento administrativo. Além disso, CONDENA-SE o INSS ao 

pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10%, sobre o 

valor da condenação (valores devidos entre o ajuizamento da ação e a 

data da sentença), conforme Súmula 111 do STJ. Em atenção ao artigo 

496, inciso I do Código de Processo Civil, aliado ao Enunciado da Súmula 

490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de sentença 

ilíquida, este decisum está sujeito ao reexame necessário. Assim, 

transcorrido o prazo voluntário recursal, ENCAMINHEM-SE os autos para o 

devido reexame necessário. Imune o INSS do pagamento das custas 

processuais. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

anotações e baixas necessárias. INTIME-SE via DJE a Dra. Ydiara 

Gonçalves das Neves (OAB/GO n. 33.477) a respeito da presente 

decisão. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000059-32.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOILLIER & JESUS LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2ª Vara 

PJE n. 1000059-32.2017.8.11.0021 SENTENÇA Trata-se de embargos de 

declaração interposto por BANCO RODOBENS S/A na qual insurge-se 

contra a sentença exarada no evento n. 14811554, sob o argumento de 

que referido decisum apresenta contradição, nos termos do artigo 1.022, I 

do Código de Processo CIvil. Fundamenta-se. Decide-se. Os embargos 

foram opostos tempestivamente. Pela análise das razões recursais, de 

rigor o desprovimento do recurso de embargos de declaração opostos 

pela parte autora. No caso dos autos, este Juízo entende que razão não 

assiste ao recorrente, isso porque não há contradição da sentença em 

análise, que deve ser compreendida internamente entre a fundamentação 

exarada e o comando lançado. Na verdade, pretende o recorrente, com a 

interposição deste recurso, realizar a rediscussão da lide, consoante se 

extrai da leitura de suas razões recursais, finalidade esta inviável em sede 

de embargos de declaração. No mesmo sentido, segue o entendimento do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - RECURSO 

DESPROVIDO. De acordo com o artigo 535 do Código de Processo Civil, os 

embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, 

contradição ou obscuridade na decisão prolatada. Não pode tal meio de 

impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à matéria de 

fundo, quando esta foi devidamente debatida no acórdão embargado. 

(Embargos de Declaração nº. 6135. Ano 2012. Rel. Des. Guiomar Teodoro 

Borges) (grifo proposital) Logo, por pretender o autor rediscutir a lide, 

deverá se insurgir contra referida sentença utilizando instrumento 

adequado. 1 – Ante o exposto, este Juízo conhece, porém, NEGA 

PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo autor. 2 – 

CUMPRA-SE integralmente a sentença exarada no evento n. 14811554. 3 

– CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 20 de janeiro de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000286-51.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEIA DE FATIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO do(a) PROMOVENTE para que, no prazo 15 (quinze) dias, 

manifestar ou requerer o que entender de direito quanto ao 

prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001919-68.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GLEIKSON BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOROESTE IMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAYS PEREIRA MARQUES OAB - GO38600 (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO CERTIFICO que promovo a intimação do(a) 

ADVOGADO(A) do(a) parte(s) PROMOVENTE e PROMOVIDA, do retorno 

dos Autos da Segunda Instância e para que, no prazo de 15 (quinze) dias 

requerer(em) o que entender(em) de direito quanto ao prosseguimento do 

feito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1042408 Nr: 3313-59.2019.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernanda Rogge Sales, Warles Barbosa de 

Souza, Juliano Reichert, Jeferson Xavier Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6.883-A, EMERSON MARQUES TOMAZ - 

OAB:54450, Leticia Moreira da Silveira - OAB:54505-GO

 FINALIDADE: INTIMAR O(S) ADVOGADO(S) DO(S) RÉU(S) PARA 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 05 

DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 13:00 HORAS /MT, NA SALA DE AUDIÊNCIA 

DO FÓRUM LOCAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1036745 Nr: 6168-45.2018.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michel Santos Gonçalves, Weliton Menezes 

Santos, Leidimar Galdioli Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Victor Guimarães - 

OAB:MT0025803O, Sara Fernanda Cesar dos Santos - OAB:OAB/MT 

19.916

 DESPACHO

Considerando a renúncia da Defesa constituída pelo réu LEIDIMAR 

GALDIOLI BARBOSA (conforme fl. 222) e a manifestação da Defensoria 

Pública às fls. 275/276, intime-se pessoalmente referido acusado para que 

constitua novo patrono ou informe se não tem condições financeiras para 

fazê-lo.

Com a constituição de novo advogado por parte do réu Leidimar, intime-o 

para que se manifeste.

Por outro lado, caso permaneça inerte o acusado ou informe não possuir 

condições para constituir novo advogado, nomeio, desde já, a Defensoria 
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Pública Estadual para que patrocine sua defesa, devendo a Secretaria 

abrir vista dos autos ao Órgão para que se manifeste.

Após, voltem-me conclusos para apreciação dos recursos de apelação 

interpostos pelos demais réus.

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000030-77.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Ana Rosa de Oliveira (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000030-77.2020.8.11.0020. 

AUTOR(A): PEDRO PAULO DE JESUS REU: ESPÓLIO DE ANA ROSA DE 

OLIVEIRA Vistos. 1. De pronto, revela-se necessária a emenda da petição 

inicial. 2. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, apresentando cópia da matrícula do imóvel usucapiendo; 

discriminar o nome e endereço dos confinantes, eis que nos pedidos 

descreveu como confinante 07 pessoas e algumas com endereço na 

cidade de Santa Rita do Araguaia/GO; requerer a inclusão no polo passivo 

do nome do proprietário do imóvel contido matrícula (caso não tenha feito) 

e se falecido, indicar o nome dos herdeiros; sob pena de indeferimento do 

pedido inicial. 3. Ainda, deverá comprovar a alegada hipossuficiência de 

recursos nos termos do art. 5º, LXXIV, CRFB/88 c/c art. 99, §2º, CPC ou 

recolher as devidas custas processuais em 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da justiça gratuita. 4. Após, com ou sem manifestação, 

certifique-se e tornem-me os autos conclusos. Às providências. Alto 

Araguaia, 21 de janeiro de 2020. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000265-78.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAIDONIR REZENDE ARAUJO OAB - GO38819 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000265-78.2019.8.11.0020. 

AUTOR(A): IRINEU CORREA DA SILVA REU: INSS Vistos. 1. INTIME-SE a 

parte autora, através de seu Patrono (via DJe), para que recolha as 

custas e despesas processuais no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição. 2. Após, certifique o necessário e 

faça a conclusão. Às providências. Alto Araguaia, 15 de janeiro de 2020. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000588-20.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

H. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANYELLA ALVES DE FREITAS OAB - GO20371 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. E. P. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONICLEI ELIAS DE RESENDE OAB - MT0020047A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000588-20.2018.8.11.0020. 

EXEQUENTE: HADILANIA PEREIRA DOS SANTOS EXECUTADO: CARLOS 

EDUARDO PEREIRA Vistos. 1. Diante da manifestação retro, INTIME-SE 

o(à) advogado(a) constituído(a), através de publicação no DJE ou outro 

meio legal, para que esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, 

advertindo-o que decurso do prazo de 15 (quinze) dias in albis será 

interpretado nesse sentido de anuência ao adimplemento e o processo 

extinto pela satisfação da obrigação (art. 924, II, CPC). Do contrário, 

deverá manifestar-se no que entender de direito. 2. Em seguida, faça a 

conclusão. Às providências. Alto Araguaia, 21 de dezembro de 2019. 

MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000236-28.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTINE ANDRAUS FILARDI OAB - SP409698 (ADVOGADO(A))

ALEX PEREIRA DA SILVA OAB - SP398673 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. A. D. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE MAGNANI MERCADO OAB - MT20073/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA DESPACHO Processo: 1000236-28.2019.8.11.0020. 

REQUERENTE: MARCOS FERNANDES ROSA REQUERIDO: FATIMA 

APARECIDA DOURADO DA SILVA Vistos. 1. Considerando que a 

requerida constituiu advogado de sua preferência, bem como que não 

consta nos autos a intimação da advogada nomeada como dativa (id. 

20448892), DESTITUO a Dra. Katiussuane Ferreira de Souza do encargo. 

2. INTIME-SE o reconvinte para manifestar quanto à resposta da 

reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Em seguida, INTIMEM-SE as 

partes, na pessoa dos advogados, para que esclareçam, no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias, se pretendem a designação da audiência de 

instrução, especificando objetivamente as provas que pretendam produzir, 

sob pena de indeferimento da produção probatória e julgamento imediato 

da lide. 4. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, DÊ 

VISTA ao MPE. 5. Após, tornem-me concluso para saneamento ou 

julgamento antecipado. Às providências. Alto Araguaia, 22 de janeiro de 

2020. MARINA CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 82446 Nr: 2646-47.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM OTONI DE CARVALHO NETO, 

ADMILSON CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI GONÇALVES ARAÚJO - 

OAB:24274/O

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 08 de 

abril de 2020 às 16h15min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 55704 Nr: 1436-97.2013.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA MARTINS, CÉLIA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 16.944/B, Chrys Kellen Martins Ribeiro - 

OAB:20323-O/MT

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 29 de 

abril de 2020 às 13h30min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 96472 Nr: 2637-51.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELIA ROCHA REZENDE - 

OAB:MT/24.050-B

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 08 (oito) 

de abril de 2020 às 15h15min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 94039 Nr: 1746-30.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANO CARRIJO PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos.

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para o dia 08 de 

abril de 2020 às 15h45min.

2. Cumpra a Secretaria, com as seguintes providências:

(a) Intimem-se/requisitem-se os réus pessoalmente

(b) Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa;

 (c) Cientifique-se o representante do Ministério Público e a defesa.

Às providências

 MARINA CARLOS FRANÇA

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21730 Nr: 2095-19.2007.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, § V I, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao 

advogado da parte autora/apelada para, no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19498 Nr: 69-48.2007.811.0020

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMOS, CJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, provimento 56/2007 e do Art. 482, § VI, 

da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de abrir vistas ao(a) 

advogado(a) da parte autora para que proceda a atualização do débito 

alimentar, uma vez o cálculo juntado nos autos é de AGOSTO/2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20220 Nr: 693-97.2007.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABS, NSDS, MSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTECL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAGNUM MORAES NOGUEIRA - 

OAB:11.082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kássio Adriano Menezes 

Gusmão - OAB:7842/MA

 . Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida, DETERMINO a inserção de constrição 

nos veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a 

ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte 

exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar 

a conclusão da penhora. 5. Frustradas todas as diligências anteriores, 

DETERMINO a intimação da parte exequente, para indiciar bens em nome 

da parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias; não indicando, 

ARQUIVE-SE provisoriamente o feito, por 01 (um) ano, com baixa no 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas 

o conjunto de feitos que estejam a demandar providência judicial imediata, 

conforme art. 1º do Provimento 84/2014 da CGJ. 6. Findo o prazo 

supramencionado, deverá a parte exequente se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A 

intimação deverá ser feita nos moldes do art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014 da CGJ. 7. Decorrido o prazo supramencionado, CERTIFIQUE-SE e 

tornem-me os autos conclusos para as devidas deliberações. 8. Proceda 

a secretaria a expedição de certidão de teor da sentença condenatória 

para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, após recolhida a 

taxa de expedição. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE, expedindo o necessário.As 

providências. Alto Araguaia/MT, 02 de setembro de 2019. MARINA 

CARLOS FRANÇA, Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67210 Nr: 2883-52.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 410 de 1008



 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSON ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RUBENS FALBOTA - 

OAB:10171/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERSON ANTONIO DA SILVA, Cpf: 

85163279815. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT em face de GERSON ANTONIO DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de ISSQN, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5310/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/12/2015

 - Valor Total: R$ 55,65 - Valor Atualizado: R$ 55,65 - Valor Honorários: R$ 

0,00

Despacho/Decisão: Autos nº 2883-52.2015.811.0020 Código nº 

67210Vistos, etc.Nos termos da Súmula 414 do STJ, a citação por edital 

na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades. É 

o caso dos autos.Assim, DETERMINO a citação editalícia dos 

executados.EXPEÇA-SE o necessário para cumprimento do ato citatório, 

nos termos do inciso IV do art. 8° da LEF.Transcorrido o prazo de 

resposta, certifique-se e venham-me os autos conclusos. Após, 

conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 22 de 

novembro de 2019.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA HELOISA 

MICHELONI, digitei.

Alto Araguaia, 11 de dezembro de 2019

Igor Cavalcante de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62883 Nr: 841-30.2015.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÍGIA MARCELA LUCAS BOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11065/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, requerer o que 

entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 21 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judicial

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64017 Nr: 1469-19.2015.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TONI CARVALHO DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 05 dias, propulsar o feito 

requerendo o que entender de direito (Artigo 485, § 1º, do CPC).

Alto Araguaia - MT, 21 de janeiro de 2020.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 33429 Nr: 967-22.2011.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDILA RODRIGUES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE LOPES - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CARVALHO COSTA - OAB:5409/RN

 Autos nº 967-22.2011.811.0020

Código nº 33429

Vistos, etc.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os RPV’s foram 

expedidos em valores inferiores aqueles homologados pelo juízo na 

decisão de ref. 28, todavia, conforme infere-se do documento de ref. 51, 

tais valores já encontram-se depositados no processo, o que inviabiliza o 

pedido do autor (ref. 50) de cancelamento dos RPV’s.

Assim, em razão do equivoco, DETERMINO a expedição de novos RPV’s, 

para pagamento dos saldos remanescentes, isto é: i) R$157,92 (cento e 

cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos) – honorários de 

sucumbência e; ii) R$3.534,00 (três mil quinhentos e trinta e quatro reais) – 

benefício previdenciário.

 Depositados os valores, INTIME-SE a parte autora para que indique as 

contas para transferência dos valores. Prazo: 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 17 de janeiro de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-73.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

J. B. DE REZENDE - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. JOSE DE BARROS - ME (REU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CRIMINAL E 

CÍVEL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA Código n°: 

1000675-73.2018.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de ação pelo rito comum 

proposta por J.B de Rezende-Me, em face de W. José de Barros-Me. 

Durante a audiência de conciliação, as partes transacionaram o objeto da 

lide, consoante ata de audiência de conciliação ao id. 25105229. É o 

necessário relatório. DECIDO. Considerando a expressa manifestação de 

vontade das partes, HOMOLOGO a transação celebrada, ademais, ante a 

noticia do cumprimento do acordo, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil. O acordo id. 25105229, passa a fazer parte desta sentença, 

constituindo título executivo judicial. Sem custas e honorários 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 411 de 1008



advocatícios. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 14 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-54.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000038-54.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:LELIA ALVES 

PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 25/05/2020 

Hora: 13:10 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000039-39.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH CAMARGO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000039-39.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:ELIZABETH 

CAMARGO COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 25/05/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 22 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000040-24.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLENIR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000040-24.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:MARIA CLENIR 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 25/05/2020 

Hora: 13:30 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-09.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLENIR DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000041-09.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:MARIA CLENIR 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES 

SILVA BRAGA POLO PASSIVO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de 

conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA ONILDO 

TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 

78780-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-91.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000042-91.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:WELLINGTON 

PEREIRA DE ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação 

Data: 25/05/2020 Hora: 13:50 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, 

VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 22 

de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-76.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000043-76.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:LINDOMAR DA 

SILVA CORDEIRO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA 

NAVES SILVA BRAGA POLO PASSIVO: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 25/05/2020 

Hora: 14:00 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA 

AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-61.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA PINTO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000044-61.2020.8.11.0020 POLO ATIVO:TAINA PINTO DE 

JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA REGINA NAVES SILVA 
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BRAGA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de conciliação Data: 01/06/2020 Hora: 

12:40 , no endereço: RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, 

ALTO ARAGUAIA - MT - CEP: 78780-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010165-68.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAXUEL MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO GOMES GARCIA OAB - MT0013299A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTOES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

8010165-68.2016.8.11.0020 Vistos em correição. 1. Ante ao teor da 

certidão retro, RECEBO o recurso protocolado pela parte reclamada, 

somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. INTIME-SE a parte 

recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta 

encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

05 de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-83.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000017-83.2017.8.11.0020. Vistos em correição. INTIME-SE o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 05 de novembro de 2019. Adalto Quintino 

da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010091-14.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MOREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO SAO LUIZ LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL PATRICK FRANCISCO OAB - MS0013782A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA Autos nº 

8010091-14.2016.811.0020 Vistos em correição. DEFIRO o pedido de id. 

8355604. Assim, REMETAM-SE os autos à contadoria do juízo para 

atualização do débito. Após, INTIME-SE o devedor pessoalmente e/ou por 

meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o 

valor do débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser 

acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não 

haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e 

avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, intimando-se o 

executado ou o representante legal na pessoa de seu advogado ou, na 

falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – 

Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para 

embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). 

Na hipótese de não existir patrono constituído pelo executado nos autos, 

deverá a Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que 

tenha sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 07 de novembro 

de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010185-59.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VERONIL DOS REIS MEDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Autos nº 

8010185-59.2016.8.11.0020 Vistos em correição. Relatório dispensado 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Analisando 

os autos, constato que a requerente deixou de comparecer na audiência 

de conciliação e, ainda, não apresentou prova hábil para justificar sua 

ausência no ato. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 
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realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 

DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 

nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. 

Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de conciliação, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 

n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Alto 

Araguaia/MT, 05 de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-04.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ISAQUE JOAQUIM DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCINEI DA SILVA NUNES OAB - MT11799-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Autos nº 

1000063-04.2019.8.11.0020 Vistos em correição. Relatório dispensado 

nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Analisando 

os autos, constato que a requerente deixou de comparecer na audiência 

de conciliação e, ainda, não apresentou prova hábil para justificar sua 

ausência no ato. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 

DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 

nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. 

Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de conciliação, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 

n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Alto 

Araguaia/MT, 05 de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010198-58.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VERONIL DOS REIS MEDRADE JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Autos nº 

8010198-58.2016.811.0020 Vistos em correição. Relatório dispensado nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Analisando os 

autos, constato que a requerente deixou de comparecer na audiência de 

conciliação e, ainda, não apresentou prova hábil para justificar sua 

ausência no ato. Cabe à parte autora comparecer a todas as audiências 

realizadas no âmbito do rito da Lei nº. 9.099 /95, sob pena de extinção do 

processo, conforme o disposto no artigo 51, da mencionada Lei in verbis: 

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - 

quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo. De igual modo, o enunciado 20, do Fonaje dispõe que: “O 

comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto. Nesse sentido: JUIZADOS 

ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA PRECÁRIA. EXTINÇÃO POR 

DESÍDIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E 

NÃO PROVIDO. 1. Consoante o preceituado no Enunciado nº 20 do Fonaje, 

nos Juizados Especiais, a ausência injustificada da parte autora a 

quaisquer das audiências é causa de extinção do processo sem 

resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95. 2. Ademais, a justificativa para a ausência deve ocorrer antes 

ou no momento da audiência, sob pena de preclusão. Precedente desta 

Turma Recursal: EVERSON MENDES LIMA versus TAM LINHAS AEREAS 

S/A. Acórdão nº 991266, 07031065020168070016, Relator: JOÃO 

FISCHER 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do 

DF, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. 

Portanto, diante da ausência do demandante à sessão de conciliação, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei 

n. 9.099/1995. Considerando que não houve comprovação de que a 

ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 9.099/95). CONDENO a 

parte promovente ao pagamento das custas processuais, conforme 

orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o 

ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento das custas 

processuais deste feito. Transitado em julgado arquive-se o feito 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Alto 

Araguaia/MT, 05 de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-78.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA INEZ PAES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 414 de 1008



1000222-78.2018.8.11.0020 Vistos em correição. 1. Ante ao teor da 

certidão retro, RECEBO o recurso protocolado pela parte reclamada, 

somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. ENCAMINHEM-SE 

estes autos, no prazo de 48 horas, para a Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 05 de 

novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-91.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WANDERLEY MARTINS ALMEIDA (EXEQUENTE)

MARIA DAS GRACAS MAIA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA OAB - DF15094 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000301-91.2017.8.11.0020. Vistos etc. EXPEÇA-SE alvará de 

levantamento dos valores depositados, transferindo-se as quantias para a 

conta indicada no ID. 27821669, de titularidade do causídico, vez que este 

possui poderes para tanto, conforme procuração de id. 10548611. Após, 

faça-me os autos conclusos para sentença de extinção. CUMPRA-SE 

expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 14 de janeiro de 2020. Adalto 

Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000015-16.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DA SILVA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000015-16.2017.8.11.0020. Vistos, etc. INTIME-SE o devedor 

pessoalmente ou por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, pague o valor do débito, acrescido das custas, se houver, 

sob pena de ser acrescido da multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 

2015) e, caso não haja pagamento no prazo assinalado, deverá ser 

efetuada a penhora e avaliação de bens e elaborado o respectivo auto, 

intimando-se o executado ou o representante legal na pessoa de seu 

advogado ou, na falta deste, pessoalmente, por mandado ou correio, para 

apresentação de embargos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC 

de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o 

prazo para embargos flui a partir da data do depósito (Enunciado nº 156 

do FONAJE). Na hipótese de não existir patrono constituído pelo 

executado nos autos, deverá a Secretaria observar que, no caso de se 

tratar de reclamado que tenha sido declarado revel na fase de 

conhecimento, a intimação deverá observar o disposto no art. 346 do CPC 

de 2015, correndo os prazos em cartório a partir da publicação do ato no 

Diário Oficial. A intimação pessoal será necessária apenas após e se 

houver efetiva penhora. Não sendo opostos embargos, certifique-se, 

intimando-se o credor, que deverá se manifestar sobre uma das 

alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 9.099/95 e, optando o credor 

pela alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, 

que deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a 

publicação em jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte 

salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam autorizados o credor, 

o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do art. 52, VIII, desde que 

haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, 

ainda, o credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, 

§ 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de honorários advocatícios em 

fase de cumprimento de sentença no âmbito dos Juizados Especiais 

Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, e de acordo 

com a jurisprudência dominante sobre o tema (Enunciado nº 161 do 

FONAJE). Deverá o exequente promover o necessário. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 15 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000243-54.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO PENA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

MILTON DANTAS PIRES OAB - GO0016579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO 

ARAGUAIA (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE RUBENS FALBOTA OAB - MT10171-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

1000243-54.2018.8.11.0020 Vistos etc. 1. Ante ao teor da certidão retro, 

RECEBO o recurso protocolado pela parte reclamada, somente no efeito 

devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. INTIME-SE a parte recorrida para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da 

Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta, encaminhem-se estes 

autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 14 de janeiro 

de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010129-02.2011.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDISIO DAVID ANICEZIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH MARCAL DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010129-02.2011.8.11.0020. Vistos, etc. INTIME-SE a parte exequente, 

pessoalmente, para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 14 

de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010044-06.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

EDINON SOUSA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM SANTOS ARAUJO OAB - MT2644-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA BH LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010044-06.2017.8.11.0020. Vistos, etc. Ante a certidão de id.27911963, 

DÊ-SE vista a parte autora para pugnar o que entender de direito, no prazo 
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de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE expedindo o necessário. Alto 

Araguaia/MT, 15 de janeiro de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000665-92.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE BORGES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRACI ARCEDINA BERIGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000665-92.2019.8.11.0020. Vistos, etc. Ante a certidão de id. 18387556, 

ENCAMINHEM-SE os autos a contadoria do juízo para atualização do 

crédito. Após, INTIME-SE o devedor pessoalmente ou por meio de seu 

advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

débito, acrescido das custas, se houver, sob pena de ser acrescido da 

multa de 10% (art. 523, § 1º, do CPC de 2015) e, caso não haja pagamento 

no prazo assinalado, deverá ser efetuada a penhora e avaliação de bens 

e elaborado o respectivo auto, intimando-se o executado ou o 

representante legal na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, 

pessoalmente, por mandado ou correio, para apresentação de embargos 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do 

Fonaje). Em caso de depósito espontâneo, o prazo para embargos flui a 

partir da data do depósito (Enunciado nº 156 do FONAJE). Na hipótese de 

não existir patrono constituído pelo executado nos autos, deverá a 

Secretaria observar que, no caso de se tratar de reclamado que tenha 

sido declarado revel na fase de conhecimento, a intimação deverá 

observar o disposto no art. 346 do CPC de 2015, correndo os prazos em 

cartório a partir da publicação do ato no Diário Oficial. A intimação pessoal 

será necessária apenas após e se houver efetiva penhora. Não sendo 

opostos embargos, certifique-se, intimando-se o credor, que deverá se 

manifestar sobre uma das alternativas dos §§ 2º e 3º do art. 53 da Lei 

9.099/95 e, optando o credor pela alienação, designe-se data para leilão 

ou praça, expedindo-se editais, que deverão ser afixados nos locais de 

costume, dispensada a publicação em jornais se o bem penhorado for de 

valor inferior a vinte salários mínimos (Lei nº 9.099/95, art. 53, VIII). Ficam 

autorizados o credor, o devedor e o Sr. Gestor a proceder na forma do 

art. 52, VIII, desde que haja prévia autorização judicial, quanto à ultimação 

da alienação, podendo, ainda, o credor proceder a aquisição do bem na 

conformidade do art. 895, § 2º, do CPC de 2015. Não cabe fixação de 

honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis, em face do disposto no art. 55 da Lei nº 

9.099/1995, e de acordo com a jurisprudência dominante sobre o tema 

(Enunciado nº 161 do FONAJE). Deverá o exequente promover o 

necessário. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 15 de janeiro de 

2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-41.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI OAB - MT12847/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOCIMAR MOREIRA SILVA OAB - DF11863 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

1000024-41.2018.8.11.0020 Vistos em correição. 1. Ante ao teor da 

certidão retro, RECEBO o recurso protocolado pela parte reclamada, 

somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. INTIME-SE a parte 

recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta 

encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

05 de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-52.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DILZA APARECIDA ELIAS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

1000118-52.2019.8.11.0020 Vistos em correição. 1. Ante ao teor da 

certidão retro, RECEBO o recurso protocolado pela parte reclamada, 

somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. ENCAMINHEM-SE 

estes autos, no prazo de 48 horas, para a Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 05 de 

novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000043-76.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

ARAGUAIA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA 

RUA ONILDO TAVEIRA, S/N, VILA AEROPORTO, ALTO ARAGUAIA - MT - 

CEP: 78780-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ADALTO 

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000043-76.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 11.704,03 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: 

Nome: LINDOMAR DA SILVA CORDEIRO Endereço: DOS TAQUARIS, S/N, 

QUADRA 13, LOTE 13, JARDIM EUROPA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 POLO PASSIVO: Nome: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Endereço: SEPN 504 BLOCO A, SALAS 101/106, 

ASA NORTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70730-521 FINALIDADE: EFETUAR A 

CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme despacho, petição inicial e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

comparecer à audiência designada, na qual será buscada a composição 

entre as partes, com a presença de seus advogados, nos termos do art. 

334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de conciliação Data: 25/05/2020 Hora: 14:00 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados 

ou defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 05 (cinco) dias, a contar da data de audiência, 

sob pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). ALTO ARAGUAIA, 22 de 
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janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010259-21.2013.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO CAMPOS LINHARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO ALVES LOPES OAB - MT0012357A (ADVOGADO(A))

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIDE CARNEIRO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Autos nº 

8010259-21.2013.8.11.0020 Vistos em correição. 1. Ante ao teor da 

certidão retro, RECEBO o recurso protocolado pela parte reclamada, 

somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. INTIME-SE a parte 

recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta 

encaminhem-se estes autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Alto Araguaia/MT, 

05 de novembro de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147316 Nr: 596-16.2019.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: DIRETORIA DO FÓRUM DE BARRA DO BUGRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYRNA RIBEIRO SALES, FERNANDA DA 

COSTA RIBEIRO, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR, IVO BORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322

 Ante o exposto, com fulcro nos artigos 214 e 233, I, da Lei 6.015/73 , 

determino o CANCELAMENTO das matrículas de números 32.350, 32.351 e 

32.380 , bem como de todos os demais registros e averbações delas 

decorrentes, constantes do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e 

documentos de Barra do Bugres. Após o trânsito em julgado da presente 

sentença:1 - oficie-se ao Oficial registrador, encaminhando-se cópia desta 

decisão para o devido cumprimento;2 - Encaminhe-se cópia da presente 

sentença à Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso, à SEMA/MT 

(com cópia dos documentos de fls. 579/584), ao Juízo da 1ª Vara Cível da 

Comarca de Tangará da Serra (para conhecimento dos fatos envolvendo 

a Empresa AFG Brasil Ltda) e ao INCRA/MT (com cópia do documento de 

fls. 590), para conhecimento e providências que entender pertinentes;3 - 

Nos termos do artigo 40 do CPP, determino a extração de cópias integrais 

e encaminhamento ao Ministério Público Estadual para apurar eventual 

ocorrência de ilícito de prevaricação, falsificação de documento, formação 

de quadrilha e estelionato, todos previstos no Código Penal.Em relação às 

supostas irregularidades ocorridas em cédulas bancárias, estas já estão 

sendo apuradas em procedimento próprio.Publique-se.Intimem-se os 

interessados João Luciano Gasques Fernandes, Florindo Agropastagens 

Ltda e, AFG Brasil Ltda, bem como os requeridos Myrna Ribeiro Sales, 

Fernanda da Costa Ribeiro, Hamilton Ferreira da Silva Junior e Ivo Borges, 

por meio de seus procuradores, ou pessoalmente, na falta 

destes.Junte-se cópia aos presentes autos do acórdão prolatado nos 

autos de código 147247.Cumpra-se, expedindo o necessárioÀs 

providências.Barra do Bugres/MT, 18 de dezembro de 2019. Silvio 

Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 151859 Nr: 3503-61.2019.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Lopes da Silva, Luiz Manoel Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ALEXANDRE MOREIRA 

NUNES - OAB:16206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que se trata de partes concordes, maiores e capazes, todas 

representadas nos autos, pugnando pelo processamento da partilha na 

via judicial (art. 610, §1º - CPC), cabendo no caso o processamento pelo 

rito de arrolamento sumário (art. 659 - CPC).

DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC), 

ressalvando-se, contudo, a hipótese do artigo 102, do CPC.

NOMEIO inventariante a herdeira EDINA LOPES DA SILVA, independente 

de compromisso (art. 660, CPC), podendo ser expedido termo, caso 

requerido pela parte interessada, bem como, apresentar as primeiras 

declarações, com o plano de partilha amigável, informando devidamente o 

rol de herdeiros, grau de parentesco e bens do espólio, no prazo de 20 

(vinte) dias (art. 620, do CPC).

Vindo resposta ou decorrido o prazo, façam-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 27 de Agosto de 2019.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159686 Nr: 8154-39.2019.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NILTON ALVES PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIANE CAVALHEIRO - 

OAB:26.548/MT, JORGE LUÍS A. S. DE LYTTON - OAB:MT 10675, 

RODRIGO MISCHIATT - OAB:MT 7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- seção 16, impulsiono o feito para intimar a parte 

autora na pessoa do seu advogado para efetuar o pagamento da 

Diligência do Senhor oficial de justiça, no valor de 203,00(DUZENTOS E 

TRÊS REAIS) a ser depositada na conta do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. No prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 151859 Nr: 3503-61.2019.811.0008

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edina Lopes da Silva, Luiz Manoel Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ALEXANDRE MOREIRA 

NUNES - OAB:16206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- Seção 16, e decisão de fl. 24, impulsiono o feito 

para intimar a parte autora na pessoa do seu advogado para dar 

prosseguimento ao processo, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159690 Nr: 8158-76.2019.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVANI BORTOLOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- seção 16, impulsiono o feito para intimar a parte 

autora na pessoa do seu advogado para efetuar o pagamento da 

Diligência do Senhor oficial de justiça, no valor de 203,00(DUZENTOS E 

TRÊS REAIS) a ser depositada na conta do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. No prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159627 Nr: 8119-79.2019.811.0008

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO DE A. RIBEIRO - OAB:MT / 5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento as determinações contidas na CNGC em seu CAPÍTULO 

VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- seção 16, impulsiono o feito para intimar a parte 

autora na pessoa do seu advogado para efetuar o pagamento da 

Diligência do Senhor oficial de justiça, no valor de 203,00(DUZENTOS E 

TRÊS REAIS) a ser depositada na conta do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso. No prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51074 Nr: 1900-31.2011.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUEL DA COSTA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o Ofício COREJ informando depósito, impulsiono o feito 

com finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique conta para expedição de alvará.

Daniel Xavier Pinheiro

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123894 Nr: 3152-59.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA GONÇALVES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL DO 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS - OAB:

 Tendo em vista o Ofício COREJ informando depósito, impulsiono o feito 

com finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique conta para expedição de alvará.

Daniel Xavier Pinheiro

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 129374 Nr: 6207-18.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o Ofício COREJ informando depósito, impulsiono o feito 

com finalidade de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indique conta para expedição de alvará.

Daniel Xavier Pinheiro

Analista Judiciário

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91382 Nr: 1572-96.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO ESCRIVÃO (ATOS)

Em face da devolução da correspondência pela ECT com a informação de 

endereço não existe o numero dê-se vistas dos autos ao procurador da 

Fazenda Pública.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 157987 Nr: 7194-83.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA DEMARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL, INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, INSS - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21.941-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas no art. 98 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Poderá, entretanto, este juízo 

revogar essa concessão em qualquer fase do processo, se for 

constatada a inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada.

3. Cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da ação no 

prazo de 15 dias, computado em dobro, por força do disposto nos arts. 

355, caput, e 183, ambos do Novo Código de Processo Civil.
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 4. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art.337 do CPC, à parte autora para impugná-la no 

prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

5. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 26906 Nr: 119-13.2007.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVIA JULIANA DE SOUZA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - OAB:, TAISA ESTEVES 

MATSUBARA SANCHES - OAB:11360, THIAGO DELUQUE COSTA 

PEREIRA - OAB:8163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso – CRCMT em desfavor de Livia Juliana de 

Souza Carvalho, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

 Às fls. 15/17, o feito fora julgado extinto, declarando a prescrição 

intercorrente.

 Instada a se manifestar, a parte exequente apresentou Recurso de 

Apelação às fls. 19/30.

O Juízo determinou a intimação da parte executada para apresentar 

contrarrazões, no entanto, sem sucesso, motivo pelo qual, esta foi 

intimada por edital às fl. 64.

Às fl. 66, a parte exequente pugnou pela desistência do recurso, eis que 

não tem mais interesse no prosseguimento do feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Conselho Regional de 

Contabilidade de Mato Grosso – CRCMT em desfavor de Livia Juliana de 

Souza Carvalho, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

 Compulsando atentamente os autos, vislumbra-se que a parte exequente 

manifesta desistência do recurso de apelação anteriormente interposto, 

eis que não mais possui interesse no prosseguimento do feito.

 O artigo 998 do Código de Processo Civil preleciona que “o recorrente 

poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos 

litisconsortes, desistir do recurso”.

Dessa forma, defiro o pedido de fls. 66 e HOMOLOGO a desistência do 

recurso pendente de julgamento (fls. 19/30), nos termos do artigo 998 do 

Código de Processo Civil e determino que, após a certificação do trânsito 

em julgado, sejam os autos remetidos ao arquivo com as baixas e 

anotações de praxe. .

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160074 Nr: 198-35.2020.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA DE SOUZA, JGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEIA OLIVEIRA MOREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Recebo a exordial. Processe-se em segredo de justiça (Art. 189, II, 

CPC).

2. Determino que seja elaborado estudo psicossocial, in loco, sem prévio 

aviso, na residência onde se encontra a infante, bem como, na residência 

das partes, devendo o laudo ser anexado aos autos no prazo de 20 

(vinte) dias.

 3. Com a apresentação do laudo, dê-se vistas dos autos ao Doutor (a) 

Promotor (a) de Justiça para manifestação no prazo legal.

4. Cumprindo tudo, tornem-me os autos conclusos para apreciação do 

pleito liminar.

5. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos 

e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os autos à 

conciliação, observando-se o disposto no artigo 334, do Novo Código de 

Processo Civil.

6. Após, cite-se e notifique-se a parte Reclamada de todo o teor da 

presente ação, bem como para que compareça perante este Juízo, no 

Fórum desta Comarca, na referida solenidade, advertindo-os de que o seu 

não comparecimento poderá lhe acarretar prejuízos, como o de serem 

consideradas como verdadeiras as alegações iniciais.

7. Intime-se, a parte Reclamante, para que compareça a solenidade 

aprazada. Anotando-se que, em não havendo conciliação o prazo para 

apresentação de contestação fluirá a partir da data da aludida audiência 

(art. 335, inc. I, do NCPC).

8. Deverá constar no mandado de intimação, que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, § 8º, do NCPC).

9. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 160086 Nr: 210-49.2020.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETDCS, JLDADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a exordial.

Cite-se o Executado com fulcro no artigo 528, §8º, do Novo Código de 

Processo Civil para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento de 

R$ 1.368,64 (mil trezentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro 

centavos) ou comprovar que já o fez, sob pena de penhora, nos termos 

do art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

autora, para querendo, requerer o que entender de direito.

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 154466 Nr: 5189-88.2019.811.0008

 AÇÃO: Curatela->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLINE NASCIMENTO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA DIAS DO NASCIMENTO, ADINALDO DIAS 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lauro Everson Casasus 

Figueiredo - OAB:OAB/MT 6539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município de Barra do Bugres/MT 

para que indique médico da rede pública de saúde para realização da 

perícia médica no interditando(a).

2. Abra-se vista ao requerente e ao representante do Parquet para 

apresentação de quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Com a indicação do perito, oficie-se o perito para que informe a data 

designada, com antecedência de 10 (dez) dias.

4. A seguir, providencie ao requerente a apresentação do interditando(a) 

ao perito nomeado, para a realização da perícia, com resposta aos 

quesitos e demais observações médicas sobre a higidez mental do(a) 

interditando(a).

5. Com o laudo nos autos, vista as partes e ao Ministério Público para se 

manifestarem sobre ele, no prazo de 10 (dez) dias.

6. Cumprida as determinações supra, tornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

7. Expeça-se o necessário

8. Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157987 Nr: 7194-83.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA DEMARCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA 

SOCIAL, INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, INSS - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - 

OAB:21.941-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), certifico que o requerido apresentou 

contestação no prazo legal. Assim sendo, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte requerente para que se manifeste acerca das fls. 30/40, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91382 Nr: 1572-96.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS CARNEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10.885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder a intimação do advogado da parte autora para manifestar-se 

acerca da devolução da correspondência pela ECT com a informação de 

endereço não existe o numero, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 146869 Nr: 293-02.2019.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASTER MIX COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO 

SANSÃO - ME, ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO SANSAO, 

Adriana Fernandes do Nascimento Sansão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA ANDRADE ABRANTES 

DE SALES - OAB:15.497-MT, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:8962

 Vistos...

1. Sem prejuízo de eventual conciliação (art. 359, CPC) ou de possível 

julgamento antecipado da lide (art. 355, CPC), especifiquem as partes, no 

prazo de 05 (cinco) dias, as provas que pretendem produzir, juntando aos 

autos os documentos que dispuserem como prova de suas alegações, 

podendo ser sugeridos pontos controvertidos para posterior apreciação 

pelo juízo.

2. Intime-se.

3. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115478 Nr: 5047-89.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICIO IRMER, MARIA APARECIDA DAS 

DORES IRMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.165-A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - OAB:, 

EDSON VIEIRA NOIA JUNIOR - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), ante a manifestação da Defensoria Públcia às 

fls. 140-V, impulsiono o feito a fim de intimar a parte requerente para que 

no prazo legal, requeira o que entender de direito.

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 112984 Nr: 41-33.2020.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERACI CARME DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 Vistos, em CORREIÇÃO.

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de 

seu representante legal, denuncia MERACI CARME DOS SANTOS, 

devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a adequação típica do 

artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006 face à conduta ilícita supostamente 

realizada no dia 10.12.2019, perquirindo o Parquet, via de conseqüência, o 

processamento da imprescindível ação penal pública e final condenação 

do(a/s) denunciado(a/s) no respectivo preceito secundário em referência.

2. Desta forma, preenchidos os requisitos legais do artigo 41 e seguintes e 

não sendo caso de aplicação do artigo 395, ambos do CPP, forte no artigo 

55 da Lei 11.343/2006, aceito o processamento dos autos, o qual tramitará 

segundo o rito especial do art. 54 e seguintes da Lei 11.343/2006.

 3. NOTIFIQUE-SE pessoalmente o(a/s) denunciado(a/s) para fins e prazo 

do artigo 55, asseverando-lhe(a/s) as faculdades dos respectivos §§ 1º e 

3º da Lei 11.343/2006, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo 

de 10 dias, cientes de que, na resposta, consistente em defesa preliminar 

e exceções, poderá:

a) argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa,

 b) oferecer documentos e justificações,

 c) especificar as provas que pretendem produzir,

 d) e, até o número de 05 (cinco), arrolar testemunhas .

4. Em sendo necessário e se já requerido nos autos, para consecução da 

notificação, expeça carta precatória com prazo de 30 (trinta) dias ou 

expeça edital com prazo de 15 (quinze) dias conforme artigos 353 e 

seguintes ou 361 e seguintes do CPP, respectivamente.

 5. Superado o prazo legal para defesa e restando omisso(a/s) o(a/s) 

acusado(a/s), forte na regra do artigo 263 e seguintes do CPP, desde já 

NOMEIO para patrocinar sua defesa o (a) ilustre DEFENSOR(A) 

PÚBLICO(A) atuante no juízo, o qual será intimado(a) pessoalmente para 

fins e prazo do § 3º do artigo 55 da Lei 11.343/2006.

5. Apresentada a defesa, será decidido acerca do recebimento da 

denúncia no tocante à conduta prevista no art. 33, caput da Lei 

11.343/2006.

6. A FAC (Folha de antecedentes criminais) e a CAC – Certidão de 

Antecedentes penais do(s) denunciado(s) deverá ser providenciada 

diretamente pelo Ministério Público, conforme determinação da Eg. 

Corregedoria de Justiça do TJMT.

7. Providencie a escrivania a elaboração de estudo psicossocial por 

profissional competente devidamente habilitado, para colher elementos 

probantes a respeito da personalidade e da conduta social do (a) 

denunciado (a). Requisite-se ao Município Campo Novo do Parecis, se 

necessário.

8. Por força de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do 

MINISTÉRIO PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência.

9. INTIMEM-SE. NOTIFIQUE-SE.

10. CUMPRA-SE providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 110526 Nr: 2868-51.2019.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos, etc.

1. Revogo o Item 16 da decisão de fl. 175.

 2. Considerando a manifestação ministerial de fl. 171, DESIGNO audiência 

de continuação para o dia 19/02/2020 às 09h00min (Horário Cuiabá/MT), 

com a oitiva das testemunhas Josildo Rodrigues Leite, Bruno Luis Ferreira 

da Silva, João Ronaldo da Silva, Francisco Sotero e o interrogatório do 

acusado Cleiton Oliveira da Silva.

 2. CIÊNCIA ao MPE e o Patrono legalmente constituído.

 3. INTIMEM-SE as testemunhas

4. REQUISISTE-SE o acusado.

 4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 112086 Nr: 3627-15.2019.811.0050

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YURY DA CONCEIÇÃO SOUZA, PEDRO 

WILLIAN DE SOUZA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos, em correição.

Considerando que os acusados já foram devidamente notificados 

conforme certidão de fl. 70, INTIME-SE por DJE o douto advogado de 

defesa informado pelos acusados as fls. 70/86, para que apresente 

resposta à acusação do prazo legal.

Em caso de inércia, tendo como pressuposto o disposto no art. 265 do 

Código de Processo Penal, proceda-se à nova intimação da defesa 

constituída dos réus para que apresente resposta à acusação no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000397-79.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR INACIO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (REU)

INSS (REU)

Outros Interessados:

ANDRE LUCIANO MEIRA DE OLIVEIRA MARTINS (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em 

cumprimento da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, bem como nos termos 

contidos no Provimento nº 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu advogado para que no prazo 

legal, impugne a contestação apresentada nos autos em fls.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 107444 Nr: 1055-86.2019.811.0050

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MORAIS E CARVALHO MORAIS LTDA-ME, WADSON 

VANCONCELOS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O

 Vistos.

Recebo os presentes embargos, sem efeito suspensivo (919, CPC), com 

relação ao processo de execução apenso, uma vez que não demonstrado 

risco de dano irreparável no prosseguimento da execução.

Nos termos do art. 920 do CPC, I, do Código de Processo Civil, intime-se o 

Embargado para responder a presente ação em 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia.

Após, venham os autos conclusos para verificar se é o caso de 

julgamento imediato ou designação de audiência de conciliação, instrução 

e julgamento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65184 Nr: 3219-34.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCI INASCIA LENZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS GEHRING JUNIOR 

- OAB:24.318/MT, JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - OAB:8.404/MT, 

LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3219-34.2013.811.0050 (Código 65184)

Vistos.

Sobre o pedido de f. 96-98, manifeste-se a parte autora, no prazo de 15 

dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, _______/______/2020.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84205 Nr: 3294-68.2016.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 1VCDM, JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESMERALDO DA SILVA 

GUILHERME - OAB:26988/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESMERALDO DA SILVA 

GUILHERME - OAB:26988/B-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. ESMERALDO DA 

SILVA GUILHERME para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107831 Nr: 1292-23.2019.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEVAN DA SILVA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DE SOUZA, BANCO BRADESCO 

S/A, FÁBIO ZUKERMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 
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autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr MARIA ROSEMAR 

BURATTI para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 30 

(trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63741 Nr: 1763-49.2013.811.0050

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DAS CHAGAS DE OLIVEIRA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID TADEU PERIN, FLAVIO FERREIRA DE 

LIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. MILTON DO 

PRADO GUNTHEN para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62066 Nr: 21-86.2013.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AMARO ALEXANDRE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87501 Nr: 399-03.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO VALOR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DENILSON THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17.098/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925-B/MT, WALESKA MALVINA PIOVAN MARTINAZZO - 

OAB:10.910-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Campo Novo do Parecis, 21 de janeiro de 2020.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100217 Nr: 2129-15.2018.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON RODRIGUES DE MORAES, ADRIANE 

ALVES THEODORO DE MORAES, JONAS BONMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14687, MICHELL ANTONIO BREDA - OAB:16.990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Campo Novo do Parecis, 21 de janeiro de 2020.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85246 Nr: 3862-84.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDIR PEDRO HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Campo Novo do Parecis, 21 de janeiro de 2020.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 641 Nr: 510-17.1999.811.0050

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GERALDO FERREIRA MENDES, ESPOLIO 

DE GILDA FURLAN MENDES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADOLFO AMARAL MENDONÇA NETO, MARIA 

CRISTINA MALDONADO MENDONÇA, HELIO LUIZ BOTURÃO, THAIS 

FERNANDES BOTURÃO, FRANCISCO ALVES DE LAVOR, ANTONIOS 

SEMAAN ABDUL MASSIH, CELIA MASSOUR ABDUL MASSIH, FAUZI 

SEMAMAN ABDUL MASSIH, GILDA DEVITO ABDUL MASSIH, NABIL 

SEMAMAN ABDUL MASSIH, ALBERTINA ALEXANDRA MACRUZ MASSIH, 

ZUNER ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, DECIO FRANCISCO 

MUSSOI E SUA MULHER, HIROSHI KASHIWAGI, INACIO LOTOCZINSKI 

PUKALESKI, ALDAIR PULALESKI, JOFRE FERNANDO DA COSTA, 

IOLANDA TAIRA KASHIWAGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO HENRIQUES MAIMONI 

- OAB:2772-A, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - OAB:4749, GILBERTO 

JUSTINO FERREIRA - OAB:8554/PR, ITELVINO HOFFMAN - OAB:3441, 

JOAQUIM ADOLFO CORRÊA DE MENDONÇA - OAB:37.051 SP, JOJI 

MIYAMOTO - OAB:56.668, MARCONDES SARTOR - OAB:Nº 3.585-B, 

MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT, PEDRO GILMAR VAN 

DER SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. SERGIO PAULO 

GROTTI para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 30 

(trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1125 Nr: 990-92.1999.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZUNER ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, ZUZA 

ABDUL MASSIH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO MENDES, JOSÉ CARLOS 

MENDES, ADALBERTO FERREIRA MENDES, MARIA ALICE AGUIAR 

MENDES, ELIANA DOS SANTOS, MARIA ODETE MENDES, LUIZ CARLOS 

PESCAROLO, MARIA APARECIDA MENDES, LUIZ KEN SASSAKI, SONIA 

MARIA MENDES, JOSÉ VILELA, ARIVALDO FERREIRA MENDES JÚNIOR, 

JOYCE KARLA MENDES, ESPOLIO DE GILDA FURLAN MENDES, ESPOLIO 

DE GERALDO FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LEITE FERNANDES - 

OAB:2544, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. SERGIO PAULO 

GROTTI para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 30 

(trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1127 Nr: 992-62.1999.811.0050

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZUNER ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA, ZUZA 

ABDUL MASSIH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NABIL SEMAMAN ABDUL MASSIH, ALBERTINA 

ALEXANDRA MACRUZ MASSIH, CELIA MASSOUR ABDUL MASSIH, FAUZI 

SEMAMAN ABDUL MASSIH, GILDA DEVITO ABDUL MASSIH, ANTONIO 

SEMAAN ABDUL MASSIH, EUGENIO MEYER, NEIDE MELLO DA COSTA, 

YPÊ ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. SERGIO PAULO 

GROTTI para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 30 

(trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7429 Nr: 609-79.2002.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HEIZEN, ANTONIO VICTOR DE SOUZA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste ACERCA DO TEOR DA CERTIDÃO DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8652 Nr: 1829-15.2002.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr MARIA ROSEMAR 

BURATTI para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 30 

(trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27199 Nr: 620-98.2008.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON JOÃO ADENA, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735, JULIANA 

GOMES TAKAYAMA - OAB:14119/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 
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Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28175 Nr: 1590-98.2008.811.0050

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA PEZUTI ALBA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMILIO DIVINO RODRIGUES, RENATO 

MEDEIROS FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA REBELLO - OAB:81.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, JARBAS LEITE FERNANDES - OAB:2544-A/MT, 

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, PATRICIA 

ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, SAMIR DARTANHAN RAMOS - 

OAB:8391/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Campo Novo do Parecis, 21 de janeiro de 2020.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36806 Nr: 158-39.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRA PLANT SERVIÇO E REPRESENTAÇÕES COM. 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECLAIR DIAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA GONZAGA DE FREITAS - 

OAB:26762/O, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - OAB:12.280/MT, 

IDIONIR ALVES DIAS - OAB:13448, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS 

- OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE AUTORA, através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento/extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37668 Nr: 1021-92.2011.811.0050

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACCDS, VECDS, SSFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. VANIA 

CAVALHEIRO MORAES RANZI para que efetue a devolução do processo 

em carga a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de 

busca e apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61818 Nr: 2831-68.2012.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTELLI & CINTRA LTDA-ME, MARCIANO 

MARTELLI, BENEDITA NUNES CINTRA, LEONILSON NUNES CINTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR A PARTE executada através de seus 

advogados, para que se manifeste em termos de prosseguimento no 

prazo de 15 (quinze,face o teor da petição de fls. 75.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73835 Nr: 1437-21.2015.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE PANTALEÃO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OESTE VEÍCULOS LTDA, GENERAL MOTORS 

DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE APARECIDA 

BASSANI - OAB:17.466B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO DE OLIVEIRA 

FALCÃO - OAB:0AB/MT 14.522, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS 

- OAB:7.072/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5705

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. JOÃO CARLOS 

GEHRING JUNIOR para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82320 Nr: 2121-09.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. C. LINTZMAIA ME, Célia Cristina Lintzmaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 
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no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Campo Novo do Parecis, 21 de janeiro de 2020.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85598 Nr: 4138-18.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÓ AGRICOLA PEÇAS E IMPLEMENTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO CASARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. André Newton 

de Figueiredo Castro para que efetue a devolução do processo em carga 

a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86915 Nr: 112-40.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA BRUNNER OLIVETTI - ME - PANO 

DE LINO, CELIA REGINA BRUNNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ.

Campo Novo do Parecis, 21 de janeiro de 2020.

Elizangela da Silva Souza

Gestora Judiciária

Art. 389. No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do 

Estado de Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no 

Juízo Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de arrecadação e internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89815 Nr: 1663-55.2017.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI ALZIRA MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MILDO MINOSSO, ESPÓLIO DE 

SANTINA FACHINELLO MINOSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS BOTELHO LUCIDOS - 

OAB:11.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr MARCOS 

BOTELHO LUCIDOS para que efetue a devolução do processo em carga a 

mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96019 Nr: 63-62.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDCARLOS RAMOS DOS SANTOS, ROBSON 

RODRIGUES LEITE, TIAGO MACHADO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS BERNARDO DE SOUZA - 

OAB:3.898/MT, RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - OAB:20590/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr. UNIVAR PIVA 

FADANELLI para que efetue a devolução do processo em carga a mais de 

30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112499 Nr: 3820-30.2019.811.0050

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: 4ª VARA FEDERAL DE FOZ DO IGUAÇU - PR, 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o ilustre causídico Dr MARINALVA 

RAMOS RODRIGUES para que efetue a devolução do processo em carga 

a mais de 30 (trinta) dias, no prazo de 48 horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do NCPC.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001380-44.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JM AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001380-44.2019.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca da certidão subscrita pelo Sr. Oficial de Justiça. Campo Novo do 

Parecis-MT, Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2020. Nilza Pereira Brant 

Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde
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1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002092-31.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TADEU CARDOSO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002092-31.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: TADEU 

CARDOSO LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: APARECIDA VOINE 

DE SOUZA NERI POLO PASSIVO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto à contestação e documentos apresentados pela(s) parte(s) 

requerida(s), conforme dispõe o art. 350 do Código de Processo Civil. 

CAMPO VERDE, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001243-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA FERREIRA SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO KUTIANSKI OAB - MT26499/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, IMPULSIONO OS 

AUTOS PARA A PARTE AUTORA, NO PRAZO DE 15 DIAS, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. CAMPO VERDE, 22 DE JANEIRO DE 

2020 ANALISTA JUDICIÁRIO

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001307-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO MATSUI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001307-06.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 18.848,43 ESPÉCIE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) POLO ATIVO: ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS 

AGRICOLAS LTDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RENATA JULIANI 

AGUIRRA CALIL POLO PASSIVO: AMERICO MATSUI FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça para o 

cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, devendo, para 

tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal de Justiça de 

Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", "Emitir Guia", 

Diligência", devendo comprovar nos autos o pagamento. CAMPO VERDE, 

22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001390-85.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA SOUZA DOS REIS (REQUERIDO)

ADRIANO PAULO DOS REIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS 

PARA A PARTE AUTORA providenciar o pagamento da DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, já que, compulsando os autos, verifiquei que o 

pagamento efetuado é referente as custa judiciais. O adimplemento do 

Meirinho deve ser feito por meio de guia retirada no site do TJMT e 

comprovado no processo. A ausência desta providência, importará na 

devolução da missiva. Campo Verde, 22 de Janeiro de 2020 Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000971-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. (REQUERENTE)
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J. E. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. S. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO Prazo do Edital: 30 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES PROCESSO n. 

1000971-02.2018.8.11.0051 Valor da causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e 

Curatela]->OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) POLO ATIVO: Nome: 

MARTA SACHETI Endereço: AV SENADOR ATILIO FONTANA, 745, 

TOBIANO, JARDIM CAMPO VERDE, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 

Nome: JONES EUGENIO SCHABBACH Endereço: AV SENADOR ATILIO 

FONTANA, 745, TOBIANO, JARDIM CAMPO REAL, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: ISADORA SACHETI SCHABBACH 

Endereço: AV SENADOR ATILIO FONTANA, 745, TOBIANO, JARDIM 

CAMPO VERDE, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TERCEIROS E EVENTUAIS INTERESSADOS 

QUANTO A SENTENÇA QUE DECRETOU A INTERDIÇÃO TOTAL DE 

ISADORA SACHETI SCHABBACH, inscrtia no CPF sob o n.º 

009.947.771-83, por ser absolutamente incapaz, nomeando como 

curadores JONES EUGENIO SCHABBACH, CPF n.º 373.016.240-34 e 

MARTA SACHETTI, CPF n.º 442.953.750-04. SENTENÇA: Vistos etc. 

Trata-se de ação de interdição ajuizada em face de Isadora Sacheti 

Schabbach. Recebida a inicial, e deferido o pedido liminar, foi designada 

audiência para o interrogatório da Interditanda. Instado a manifestar-se, os 

Requerentes e o Ministério Público pugnaram pelo deferimento imediato do 

pedido, decretando-se desde logo a interdição. É o relato do necessário. 

Fundamento. Pela leitura do novo Código Civil, o seu art. 1.771 estabelece 

dois requisitos básicos para a convicção do julgador: a) o exame pessoal 

do argüido de incapacidade; b) a manifestação de profissionais. Em que 

pese a exigência do item ‘b’, no presente caso, assim como o 

Representante Ministerial, entendo desnecessária a realização de perícia, 

pois este Magistrado, em audiência realizada, comprovou a incapacidade 

total da Interditanda em realizar os atos da vida civil. De fato, as repostas 

dadas pela Interditanda já mostram aquela situação que a perícia técnica 

deveria elucidar. Assim, é possível concluir que a Interditanda se 

enquadra em alguns dos casos previstos no art. 1.767 do novo Código 

Civil, mais precisamente, no inciso IV, qual seja, os excepcionais sem 

completo desenvolvimento mental. Segundo Arnaldo Rizzardo: ‘Os 

excepcionais são aqueles indivíduos que nasceram com anormalidades 

físicas e mentais, sendo relevante, para o caso, o retardamento mental. 

Trata-se de pessoas portadoras de problemas neuropsíquicos, as quais 

se revelam tanto no aspecto físico como no psíquico e sensorial, 

destacando-se o déficit mental, e sendo facilmente perceptíveis no porte 

físico do doente.’ (in Direito de Família, 2ª Edição, Editora Forense/RJ, pág. 

975). Portanto, o fato de a Interditanda possuir desenvolvimento mental 

incompleto por si só já é suficiente para se decretar a sua interdição, visto 

que sua incapacidade traduz uma situação de fato que merece 

regularização legal e jurídica. A nomeação do Requerente Jones Eugênio 

Schabbach e da Requerente Marta Sacheti como curadores definitivos 

ratifica uma situação já existente e atende plenamente aos interesses da 

Incapaz. Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, 

DECRETO a interdição de Isadora Sacheti Schabbach, devidamente 

qualificada, declarando-a absolutamente incapaz de exercer os atos da 

vida civil. Nos termos do art. 1.767, I, do Código Civil, NOMEIO como 

curadores Jones Eugênio Schabbach e Marta Sacheti, que deverão 

prestar compromisso legal. INSCREVA-SE a presente sentença no registro 

civil (Lei 6.015/73, arts. 92/93) e publiquem-se os editais. Em seguida, 

expedidos os mandados de averbação e colhido o compromisso dos 

Curadores de bem e fielmente cumprir o encargo, procedam-se às 

anotações necessárias e arquivem-se com baixa nos registros cartorários 

e distribuição. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente 

intimados. Cumpra-se E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

VANESSA SILVA TIAGO FUJII, digitei. CAMPO VERDE, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Analista Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002135-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WASCHINGTON DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDINARA PELICIOLI OAB - MT24045/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002135-02.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 41.056,80 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: WASCHINGTON DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: SANDINARA PELICIOLI POLO PASSIVO: INSS e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES: para manifestar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao laudo pericial juntado aos autos. 

CAMPO VERDE, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002435-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ORLANDO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RODRIGO LIMA RODRIGUES OAB - MT22827/O (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY OAB - MT12199/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1002435-61.2018.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 15.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) 

POLO ATIVO: JOAO ORLANDO DE JESUS ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARIA LUIZA AMARANTE KANNEBLEY, PAULO RODRIGO 

LIMA RODRIGUES POLO PASSIVO: INSS e outros FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO DAS PARTES para manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, quanto aos laudos periciais. CAMPO VERDE, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000245-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERI LUIZ FORGIARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOYSES FOLGIARINI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 755, § 3º, 

DO NCPC EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES PROCESSO n. 

1000245-28.2018.8.11.0051 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA, Tutela e Curatela]

->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ALBERI LUIZ FORGIARINI 

Endereço: Fazenda Girassol, s/n, capim branco - zona rural, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 INTERDITADO: MOYSES FOLGIARINI 

Endereço: rua Fortaleza,, 709, centro, CAMPO VERDE - MT - CEP: 

78840-000 FINALIDADE: PUBLICAR A SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 755, § 3º, DO NCPC, CONSTANDO O NOME DO 

INTERDITADO, acima destacado, a qual declarou MOYSES FOLGIARINI 

ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DE EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL, 

SENDO CURADOR o Senhor ALBERI LUIZ FOLGIARINI, que prestou 

compromisso legal, nos termos do artigo 1.187 do Código de Processo 

Civil. SENTENÇA: DELIBERAÇÕES A seguir, passou o MM. Juiz a proferir a 

seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de interdição ajuizada 

em face de Moysés Folgiarini. Recebida a inicial, e deferido o pedido 

liminar, foi designada audiência para o interrogatório do Interditando. 

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo deferimento 

imediato do pedido, decretando-se desde logo a interdição. É o relato do 

necessário. Fundamento. Pela leitura do novo Código Civil, o seu art. 1.771 

estabelece dois requisitos básicos para a convicção do julgador: a) o 

exame pessoal do arguido de incapacidade; b) a manifestação de 

profissionais. Em que pese a exigência do item ‘b’, no presente caso, 

assim como o Representante Ministerial, entendo desnecessária a 

realização de perícia, pois este Magistrado, em audiência realizada, 

comprovou a incapacidade total do Interditando em realizar os atos da vida 

civil. De fato, no interrogatório, ficou evidente a impossibilidade do 

Interditando de realizar os atos comuns da vida civil. Assim, é possível 

concluir que o Interditando se enquadra nas hipóteses do art. 1.767 do 

novo Código Civil, o que este Juízo pôde comprovar em audiência. A 

nomeação do Sr. Alberi Luiz Folgiarini como curador definitivo ratifica uma 

situação já existente e atende plenamente aos interesses do Interditando. 

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial e nos 

termos do art. 3°, inciso II, do Código Civil, DECRETO a interdição de 

Moysés Folgiarini, devidamente qualificado, declarando-o absolutamente 

incapaz de exercer os atos da vida civil. Nos termos do art. 1.767, I, do 

Código Civil, NOMEIO como curador o Sr. Alberi Luiz Folgiarini, que deverá 

prestar compromisso legal, nos termos do art. 1.187 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias. Em obediência ao disposto no 

art. 1.184 da Lei Processual Civil, inscreva-se a presente sentença no 

registro civil (Lei 6.015/73, arts. 92/93) e publique-se na imprensa oficial, 

por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Publicados os editais, 

expedidos os mandados de averbação e colhido o compromisso do 

Curador de bem e fielmente cumprir o encargo, procedam-se às 

anotações necessárias e arquivem-se com baixa nos registros cartorários 

e distribuição. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente 

intimados. Cumpra-se”. CAMPO VERDE, 21 de março de 2019. (Assinado 

Digitalmente) Analista Judiciário Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e 

atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15908 Nr: 1543-92.2006.811.0051

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Paulo dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A, JOSE LUIZ CAETANO BERNARDI - 

OAB:17586/0, Marcelo Rayes - OAB:141.541/SP, Nelson Ricardo 

Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quantoaos 

ofícios de fls. 232/233, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111565 Nr: 3144-84.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gercina Silva Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marla Denilse Rheinheimer - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos do E.Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, requererem o que entenderem de 

direito antes do encaminhamento dos autos ao arquivo.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170702 Nr: 11552-17.2016.811.0002

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JGSN, Carlos Venero da Silva, Orvani Rosa Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavia Custódia da Costa Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Venero da Silva - 

OAB:25.541/O, Roberta de Arruda Chica Duarte - OAB:19.594 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, impulsione o feito, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17238 Nr: 3134-89.2006.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diego Parodi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda, Antonio César dos Santos, Francisco Carlos Torres da Costa, 

Claudio Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DALLA TORRE 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:55571, Pedro Guilherme Kreling 

Vanzella - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que os endereços dos executados obtidos pelo 

sistema SIEL (TRE-MT) tornou-se inexitosa (fls. 128/130), indicandos os 

mesmos endereços já diligenciados nos autos; que, INTIMO a parte autora, 

na pessoa de seu procurador, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se nos autos requerendo o que entender de direito, sob pena 

de suspensão da execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79307 Nr: 4103-60.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGG, FGG, AE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

intimação do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79308 Nr: 4104-45.2013.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KGG, FGG, AE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francielli Santos - OAB:20997/O, 

Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3610

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona urbana (CENTRO), devendo ser emitida 

G u i a  d e  D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do mandado de 

constatação e penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85234 Nr: 3884-13.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Soares Lima - ME, Jairo Soares Lima, 

Agenor Henrique de Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que INTIMO a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifeste-se acerca da proposta de acordo juntada nos autos 

(ref.83). É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107453 Nr: 1709-75.2016.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D M Oliveira ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT 20853/A, Nelson Paschoalotto - OAB:8.530-A, Roberta 

Beatriz do Nascimento - OAB: 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliel Alves de Souza - 

OAB:7.397, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313/O

 Certifico que INTIMO a parte requerida para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente contrarrazões ao recurso de apelação. É o que me 

cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118541 Nr: 496-97.2017.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pellarigo & Pellarigo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência complementar do Oficial 

de Justiça, referente as diligências efetuadas na zona rural, no valor total 

de R$ 3.453,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais), conforme 

certidão juntada na Ref. 134, devendo ser emitida Guia de Diligências no 

e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, comprovando nos 

autos o respectivo pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120029 Nr: 1168-08.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NB MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolina de Souza Lima Frozza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Grejo - OAB:SP/52.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da carta precatória juntada na 

Ref. 52, com diligência negativa de citação da executada, bem como, do 

resultado das buscas de endereços pelos sistemas Bacenjud, Infojud e 

Renajud (Ref. 51), esclarecendo que no sistema INFOJUD indicou o 

seguinte endereço: Assentamento Paulo Freire, Lote 20, Zona Rural, 

Campo Verde-MT, devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, ou requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29471 Nr: 3580-87.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Rudnick Calçados ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313/O

 INTIMAÇÃO do Executado, na pessoa de seu procurador, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, regularizar o parcelamento na PGE-MT (Procuradoria 

Geral do Estado de Mato Grosso), sob pena de prosseguimento da 

execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059 Nr: 183-69.1999.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELECOMUNICAÇÕES DE MATO GROSSO S/A - 

TELEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELHOR AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eladio Miranda Lima - 

OAB:13242-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Perci Bruno Scortegagna - 

OAB:6.360/MT

 INTIMO a parte Autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, 

referente a uma diligência na zona rural (BR 070, saída para Primavera do 

Leste-MT), devendo ser emitida Guia de Diligências no endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.t jmt. jus.br/#/guia/di l igencia/emissao, 

comprovando nos autos o respectivo pagamento, para o cumprimento do 

mandado de penhora e avaliação.

Decisão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 35624 Nr: 2164-16.2011.811.0051 AÇÃO: Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Signorini & Apolinário Ltda ME, Mauro Rogerio 

Signorini, Sandra Apolinário

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto – 

OAB/MT: 20692/O

Diante do exposto, REJEITO a presente exceção de pré-executividade 

apresentada nos autos. DEIXO de fixar verba honorária sucumbencial, eis 

que segundo a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça "não é cabível a condenação em honorários advocatícios em 

exceção de pré-executividade julgada improcedente" (Precedentes: STJ, 

EREsp 1.048.043/SP, Corte Especial, Rel. Min. Hamilton Carvalho, DJe 

29.06.2009; STJ, AgRg no REsp 1.196.651/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Maria 

Isabel Gallotti, DJe 30.11.2011; STJ, AgRg no REsp 873.061/RJ, 3ª Turma, 

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.02.2013; STJ AgRg no REsp 

1.135.019/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Assusete Magalhãe, DJe 06.05.2014). III 

– DA PENHORA DO BEM DADO EM GARANTIA. Por fim, vislumbra-se que 

o requerimento formulado às fls. 194/195 comporta deferimento. Isto 

porque, embora não perfectibilizada integralmente a relação processual 

diante da ausência de citação da codevedora SANDRA APOLINÁRIO, 

denota-se que o imóvel indicado à constrição é de propriedade da 

executada principal, a qual foi regularmente citada, tanto que opôs 

exceção de pré-executividade, acima rejeitada. Com efeito, a cédula de 

crédito bancário prevê a solidariedade dos sócios da devedora principal, 

eis que assumiram o encargo de avalistas. Nessa hipótese, o credor pode 

voltar-se contra qualquer um dos devedores ou contra todos, de modo 

que a ausência de citação de um deles, não obsta o prosseguimento da 

demanda executiva em face dos demais. Assim, estabelecido o 

litisconsórcio passivo facultativo entre devedores solidários, a falta de 

citação de um, in casu, de SANDRA APOLINÁRIO, não impede o 

prosseguimento da execução em face de SIGNORINI & APOLINÁRIO LTDA. 

– ME e MAURO ROGÉRIO SIGNORINI, devidamente citados, inclusive com a 

realização de atos constritivos, tal como propugnado. De inteira 

pertinência ao tema versado, eis a jurisprudência:LOCAÇÃO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIVERSOS DEVEDORES. PENHORA. 

CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS. DESNECESSIDADE. ART. 241 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. 1. Na execução em que 

há litisconsórcio passivo facultativo, ante a autonomia do prazo para a 

oposição de embargos do devedor, a ausência da citação de 

coexecutados não configura óbice oponível ao prosseguimento da 

execução quanto aos demais já citados, sendo, portanto, inaplicável a 

regra contida no art. 241 do Código de Processo Civil. Precedentes do 

STJ. 2. Recurso especial conhecido e provido. (STJ, REsp nº 760.152/DF, 

5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 10.09.2009, sem grifos no 

original)AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE 

INDEFERE O PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEIS, EM RAZÃO DA AUSÊNCIA 

DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS - – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – 

PLURALIDADE DE DEVEDORES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – 

LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - A FALTA DE CITAÇÃO DE 

ALGUNS DOS CODEVEDORES NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA 

EXECUÇÃO CONTRA O OUTRO JÁ CITADO – DADO PROVIMENTO AO 

RECURSO. (TJSP, AI 20596801820198260000, 15ª Câmara de Direito 

Privado, Rel. Desa. Lucila Toledo, j. 15.05.2019, sem grifos no original). 

Com tais considerações, DEFIRO o pedido de fls. 194/195 e, por 

conseguinte, DETERMINO seja expedido o competente mandado de 

penhora e avaliação do imóvel caracterizado às fls. 196/197, 

nomeando-se a parte executada para o encargo de fiel depositária, nos 

termos do que dispõe os arts. 839 e 840, ambos do NCPC. INTIMEM-SE as 

partes da penhora e avaliação do bem (art. 841, NCPC). DEIXO de intimar o 

credor hipotecário, porquanto a averbação realizada no registro imobiliário 

refere-se à cédula de crédito bancária executada nestes autos. No mais, 

INTIME-SE o exequente para que providencie a averbação da penhora no 

Cartório de Registro de Imóveis, mediante a apresentação de certidão de 

inteiro teor do ato, independentemente de mandado judicial, nos termos do 

art. 844 do NCPC, bem como, querendo, no prazo de 15 (quinze), 

PROMOVA os atos necessários à possibilitar a citação da codevedora 

SANDRA APOLINÁRIO. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Campo 

Verde/MT, 22 de maio de 2019. MARIA LÚCIA PRATI, Juíza de Direito.

3ª Vara
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27422 Nr: 3995-70.2009.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15912

 Autos n° 3995-70.2009.811.0051 (27422)

Ação Penal

Despacho.

Vistos etc.

Os autos permaneceram conclusos em gabinete para designação de 

Sessão de Julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Sendo assim, DESIGNO o dia 05 de maio de 2020, às 08h30min para o 

julgamento do Acusado pelo E. Tribunal do Júri.

DETERMINO que a Diretoria do Foro providencie os equipamentos 

necessários para a reprodução das gravações constantes nos autos, 

conforme solicitado pelo Ministério Público em seu pedido ‘1’ (p. 742).

INTIMEM-SE pessoalmente o acusado e as testemunhas arroladas pelas 

partes, bem como os jurados. Salientando-se que, no expediente de 

intimação dos jurados, deverá ser transcritos os artigos 436 a 446 do 

Código de Processo Penal.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Advogada, via DJE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde /MT, 20 de janeiro de 2020.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001976-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBSON PRATI OAB - MT0013083A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS BATISTA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Vistos etc. O exequente informou novo endereço do Executado para o 

cumprimento do mandado de citação, conforme se verifica do ID. 

226759-68. Assim, EXPEÇA-SE mandado de citação. Cumpra-se. Campo 

Verde, 22 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010055-44.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ALVES PEREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB - MT15061/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SARAIVA HOFFMANN OAB - MT27250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUCIO DO CARMO E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AFLANIO ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO DIAS NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor em 

execução referente a multa diária, conforme pedido formulado pela parte 

Exequente (ID 16543187). Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

ini-cia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 

do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento. Ademais, não 

efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, 

independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

22 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001333-67.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

STUDIO S FORMATURAS EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcelo Turcato OAB - MT0008127A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JERONIMO DE AGUIAR JUNIOR (EXECUTADO)

SINDY VIVIANE SANTANA (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito e intimo o autor para manifestar-se em 5 (cinco) dias 

sobre a certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002312-63.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA MARIA PEREIRA (EXEQUENTE)

WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO BEZERRA BARBOSA (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito e intimo o autor para manifestar-se sobre a certidão 

emitida pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000476-21.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE COSTA MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO FERREIRA GARCIA OAB - MT7313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO VERDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE 1000476-21.2019.8.11.0051 

Despacho. Decisão. Vistos etc. Trata-se o presente feito de procedimento 

de cumprimento de sentença apresentado por José Costa Melo em face do 

Município de Campo Verde – MT. O presente feito foi encaminhado para 

este juízo em decorrência de reconhecimento de incompetência do juízo da 

Segunda Vara Cível desta Comarca, com base no entendimento adotado 

pela Seção de Direito Público, no julgamento do IRDR nº 85560/2016. 

Entretanto, a Portaria Conjunta nº 555, de 23.04.2019- TJMT, que dispõe 

sobre os procedimentos a serem adotados nos processos, em 

decorrência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 

nº 85.560/2016 (URV), em seu art. 6º, parágrafo único, determina que fica 

vedada a remessa de feitos executivos ou em fase de cumprimento de 

sentença para os juizados especiais. Veja: “Art. 6º Fica vedada a 

utilização da ferramenta de distribuição no PJe de processos físicos 

digitalizados para aqueles que não derivem da aplicação do IRDR-URV, 

bem como a remessa de processos físicos para os juizados especiais (Lei 

n. 12.153/2009). Parágrafo único. De igual modo, fica vedada a remessa 

de feitos executivos ou em fase de cumprimento de sentença 
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(destacamos)”. Nesse sentido, vê-se que o feito remetido para este juízo 

se encontrava em fase de liquidação de sentença por arbitramento, 

enquadrando-se na situação prevista na mencionada portaria. Diante do 

exposto, DETERMINO que sejam os presentes autos remetidos para a 

Segunda Vara Cível desta Comarca. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, dando-se as baixas e anotações de estilo. Campo Verde-MT, 

20 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002790-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MEZZOMO TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT11482-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DONALD MORENO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Impulsiono 

o feito a fim de intimar as partes para comparecerem à Audiência de 

Conciliação para o dia 05/05/2020, às 13h00, na sede do Juizado Especial 

Cível e Criminal de Campo Verde - MT, com as advertências de praxe.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001272-12.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HELTON JULIANO DE ASSIS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1001272-12.2019.811.0051 Despacho. Vistos etc. De início, 

verifica-se o declínio de competência a este Juízo, declarado pela 1° Vara 

Judicial desta Comarca. Assim, estando o feito em ordem, RATIFICO 

integralmente os termos das decisões já proferidas até o presente 

momento, para os devidos efeitos legais e jurídicos. Em sequência, é 

possível notar a informação de descumprimento da liminar pelo Requerido, 

uma vez que deixou de entregar ao autor a certidão negativa ou certidão 

positiva com efeitos de negativa, sob a alegação de que não houve o 

pagamento do ICMS devido pelo TAD, objeto da presente demanda. Ocorre 

que, a parte autora comprovou o pagamento do ICMS devido pelo TAD, 

objeto da presente demanda, conforme guia e comprovante de pagamento 

anexados no andamento de ID nº. 22819085. Aliado a isso, o Requerente 

apresentou a negativa de emissão da certidão, em razão da pendência de 

ICMS, período de referência 03/2019, valor original R$ 7.779,20, conforme 

Informação n° 368/2019, emitida pela SEFAZ (ID 25752554). Com efeito, 

considerando a comprovação do descumprimento da liminar e a urgência 

da medida, DEFIRO o pedido formulado pela parte autora (ID 25752551) e, 

por consequência, determino seja oficiada à SEFAZ e também procedida à 

intimação pessoal do Secretário do Estado da Fazenda (SEFAZ) e do 

Coordenador de Assessoramento Jurídico e Controle de Processos 

Judiciais, por mandado, para que emita a certidão positiva com efeito de 

negativa em nome do Requerente, uma vez que comprovado nos autos o 

recolhimento do ICMS, no valor de R$ 7.779,20, referente ao termo de 

apreensão e depósito 1139634-2. O ofício e o mandado de intimação 

deverão ser instruídos com a cópia da guia e do comprovante de 

pagamento do tributo, anexados no andamento de ID nº. 22819085. Por 

fim, AUTORIZO, caso queira, a parte Reclamante, por meio de seu 

Advogado, a retirar o Ofício supramencionado na Secretaria deste Juízo, 

como forma de tornar mais célere os procedimentos determinados. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, inclusive pelo Oficial de Justiça plantonista. 

Após, voltem os autos conclusos para prolação de sentença. Intime-se. 

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde, 22 

de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001118-62.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BRANCO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELMA BORGONOVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE Autos n° 

1001118-62.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença Decisão. Vistos 

etc. DEFIRO o pedido do Exequente para solicitar informações, ao 

departamento de trânsito, por meio do Sistema Renajud, acerca da 

existência de veículos eventualmente cadastrados em nome da Executada 

(CPF: 311.232.879-53). Procedida consulta, foi negativa, conforme extrato. 

Assim, restando a diligência infrutífera, INTIME-SE a Exequente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

extinção da ação. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Campo Verde-MT, 

22 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010055-44.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ALVES PEREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB - MT15061/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SARAIVA HOFFMANN OAB - MT27250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUCIO DO CARMO E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AFLANIO ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO DIAS NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Visto etc. Inconformada com a sentença proferida a parte 

reclamada interpôs recurso inominado, devidamente preparado nos termos 

do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. Certificada a tempestividade do recurso 

inominado, recebo-o no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Certifique o decurso do prazo para oferecimento 

das contrarrazões pelo Reclamante (Dorival Alves Pereira), e remeta-se o 

processo à Superior Instância para apreciação do recurso interposto, 

certificando-se a regularidade das intimações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT,13 de setembro de 2017. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010055-44.2014.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAL ALVES PEREIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE CRISTINA FERNANDES CAETANO OAB - MT15061/O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE SARAIVA HOFFMANN OAB - MT27250/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUCIO DO CARMO E SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

AFLANIO ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCELO DIAS NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Visto etc. Inconformada com a sentença proferida a parte 

reclamada interpôs recurso inominado, devidamente preparado nos termos 
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do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. Certificada a tempestividade do recurso 

inominado, recebo-o no efeito devolutivo, nos termos do art. 43, primeira 

parte, da Lei 9.099/95. Certifique o decurso do prazo para oferecimento 

das contrarrazões pelo Reclamante (Dorival Alves Pereira), e remeta-se o 

processo à Superior Instância para apreciação do recurso interposto, 

certificando-se a regularidade das intimações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Campo Verde-MT,13 de setembro de 2017. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-17.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DARCELINA DE SOUZA AREVALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABILIO CUSTODIO DE MELO OAB - MT0005945A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000086-17.2020.8.11.0051 Procedimento de Conhecimento 

Decisão. Vistos etc. Da Aplicação do CDC: Ressalto que ao caso em 

questão merecem ser aplicadas as normas consumeristas, posto que 

clara a relação de consumo entre as partes, conforme se verifica pela 

redação do artigo 2º do CDC. “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou 

jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.” 

Da Inversão do Ônus da Prova: A aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor merece ser analisada nesse momento processual, eis que, 

admitidas as normas consumeristas, cumpre observar as importantes 

consequências processuais. Com efeito, a aplicação do CDC permite, 

caso sejam preenchidos os requisitos, a inversão do ônus da prova, 

modificando, dessa feita, as tarefas processuais de cada uma das partes, 

previstas, via de regra, no art. 373 do NCPC: “Art. 373. O ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da 

causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de 

cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção 

da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo 

diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que 

deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi 

atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar 

situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível 

ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova 

também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair 

sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma 

parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode 

ser celebrada antes ou durante o processo.” O Magistrado, portanto, caso 

entenda aplicável a inversão do ônus da prova, deve manifestar-se desde 

logo, de forma a permitir que as partes saibam antecipadamente acerca de 

seu ônus processual e, assim, possam manifestar-se adequadamente nos 

autos. É dizer que a inversão do ônus da prova não pode ser tida como 

mera regra de análise de provas do juízo, a ser levada em consideração 

apenas quando da elaboração da sentença. Deve, ao revés, ser 

determinada desde a inicial, de forma que os réus possam, já na 

contestação, produzir as provas que entenderem necessárias, 

especialmente as documentais, a atender a sua incumbência processual. 

Esclarecido isso, concordo que a aplicação do CDC permite a inversão do 

ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência do 

consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações, e, 

também, naquelas hipóteses em que verificar-se, desde logo, 

verossimilhança de suas alegações. É o ditame legal: “Art. 6º São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, 

inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;” Admitidas 

as normas consumeristas, observa-se importante consequência 

processual no caso em tela. É que a aplicação do CDC permite a inversão 

do ônus da prova naqueles casos em que houver nítida hipossuficiência 

do consumidor, assim entendido aquele despreparo técnico do consumidor 

em produzir as provas tendentes à comprovação de suas alegações. No 

presente feito, nota-se que a manifesta hipossuficiência probatória do 

Requerente, pois que a Reclamada é poderá comprovar o real consumo de 

energia elétrica no relógio medidor instalado no imóvel do Autor. Assim, 

visível a hipossuficiência probatória do Requerente, cabível a inversão do 

ônus da prova, alterando-se, assim, as incumbências processuais das 

partes. À Requerida incumbirá, portanto, a demonstrar a devida prestação 

dos serviços. Isso posto, reconhecendo como de consumo a relação 

firmada entre as partes, e visualizando, ainda, a hipossuficiência técnica 

da Requerente em produzir as provas necessárias às suas alegações, 

nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, determino que a Requerida, no prazo 

da contestação, caso não haja acordo, que será de 05 (cinco) dias, a 

contar da audiência de conciliação designada, juntem todas as provas no 

tocante as alegações da Requerente. Da Tutela de Urgência: Como já 

pacificado pela doutrina e jurisprudência, os pedidos antecipatórios 

genéricos e específicos podem ser aduzidos nos juizados especiais, sob 

condições excepcionais. Isso porque o rito do juizado, sabidamente mais 

célere que os da justiça ordinária, foi delineado de forma a garantir pronto 

processamento e julgamento das causas que lhe são confiadas. Sob essa 

perspectiva, ter-se-ia certa restrição no recebimento dos pedidos 

liminares nos juizados especiais, pois que o risco de lesão supostamente 

imposto ao direito dificilmente seria qualificado pelo perigo de demora. 

Ocorre que situações há que exigem a manifestação judicial desde logo, 

ainda que o rito posteriormente adotado seja célere. Porque não se pode 

admitir a consolidação – ou mesmo a continuidade – de lesões naquelas 

situações de forte plausibilidade do direito da parte, admite-se o 

deferimento de pedido inaudita altera parte mesmo nos juizados especiais. 

Aliás, essa parece ser a orientação prevista no art. 6º, da Lei nº 9.099/95, 

dita dos Juizados Especiais: “Art. 6º O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da 

lei e às exigências do bem comum.” Definida a possibilidade de ser 

lançado, nos juizados especiais, pedido antecipatório genérico ou 

específico, cumpre analisar as questões e provas trazidas pela parte 

Reclamante, a fim de verificar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários ao deferimento do referido pedido antecipatório. Pois bem. 

Via de regra, os pedidos de tutela de urgência têm seu deferimento 

condicionado à plausibilidade do direito invocado e à ocorrência do perigo 

de demora do provimento final. Esses, os requisitos previstos no artigo 

300, do Novo Código de Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência 

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 

Analisando, portanto, as duas condições específicas dos pedidos 

antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, 

e verificando, noto possível o deferimento do pedido liminar. Sabe-se que 

os requisitos necessários e indispensáveis à concessão liminar da tutela 

jurisdicional referem-se à plausibilidade do direito invocado (fumus boni 

juris) e à existência de lesão ou perigo de lesão irreparável ou de difícil 

reparação (periculum in mora). No que se refere ao periculum in mora, é 

fácil constatar que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ao 

Autor lhe causará evidente transtorno e constrangimento, porquanto 

trata-se de serviço essencial. Chega-se, assim, ao segundo requisito 

necessário ao deferimento do pedido liminar, qual seja, a probabilidade do 

direito invocado. No caso dos autos, a Requerente alega que é usuária da 

unidade consumidora de energia elétrica – UC 6/1027301-9, situada em 

área rural. Afirma que está sem energia elétrica desde o dia 18.01.2020, 

por volta das 15 horas, ocasião em que sofreu um “apagão” na sua 

propriedade rural, sem motivo aparente. Ressalta que entrou em contato 

com a Requerida por várias vezes, inclusive, pessoalmente, na agência da 

Reclamada nesta cidade, porém não obteve êxito, pois foi informada que 

não havia prazo para reestabelecer a energia e sanar o problema. 

Salientou, por fim, que cultiva hortaliças e tem animais domésticos, os 

quais estão prejudicados com a falta de energia elétrica, já que dependem 

para abastecer de água, irrigar a plantação e manter os animais. Para 

comprovação de suas alegações informou os números dos protocolos de 

atendimentos, fornecidos pela Reclamada (63006719; 630057774 e 

36013609), bem como apresentou a senha de atendimento pessoal, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 433 de 1008



fornecido pela agência da Reclamada, nesta cidade. Logo, entendo 

verossímeis as alegações da Reclamante e a existência de lesão ou 

perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação. Por fim, advirto que o 

direito que aqui se reconhece é aquele derivado de uma cognição sumária, 

suficiente apenas para identificar uma simples plausibilidade do direito 

invocado pelo Reclamante. Não se quer confiar a essa análise sumária o 

status – ou mesmo o efeito – garantido por uma cognição mais detida e 

completa, dita exauriente. Reconhece-se, aqui, apenas que o direito 

alegado pelo Reclamante é plausível, mas que pode, ou não, ser 

reconhecido após uma análise mais acirrada dos fatos que gravitam em 

torno da presente demanda. Decido. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de 

antecipação de tutela aduzido pela Reclamante para determinar que a 

Requerida proceda ao restabelecimento do fornecimento de energia 

elétrica na unidade consumidora 6/1027301-9, até ulterior determinação 

deste Juízo. A fim de bem cumprir a presente determinação judicial, 

intime-se a Reclamada para que cumpra a presente decisão, em 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de imposição de multa de incidência única, a 

qual desde já fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), admitindo-se, em caso 

de reiteração, posterior majoração. Aguarde-se a realização da audiência 

de conciliação designada. Cite-se a parte promovida preferencialmente por 

correspondência com aviso de recepção, intimando-a também para 

comparecimento à audiência de conciliação. A correspondência ou 

contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, 

desde que identificado o seu recebedor (Enunciado nº 5 do FONAJE). Na 

correspondência/mandado de citação/intimação deverá constar a 

advertência de que o não comparecimento da parte promovida na 

audiência de conciliação importará em sua revelia e presunção de 

veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 20 da Lei nº 9.099/95), bem 

como que o prazo de 05 (cinco) dias para a oferta de resposta fluirá a 

partir da audiência de conciliação. Intime(m)-se o(a)(s) promovente(s), 

consignando no mandado que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção do processo sem resolução do mérito e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais. Cumpra-se. Às providências. 

Campo Verde-MT, 22 de janeiro de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito Parte superior do formulário Parte inferior do 

formulário

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001034-90.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE FERNANDES CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001034-90.2019.811.0051 Polo Ativo: FRANCIELE FERNANDES CAMPOS 

Polo Passivo: AVIANCA Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por FRANCIELE FERNANDES CAMPOS 

contra AVIANCA objetivando recebimento de indenização. A parte 

requerida devidamente citada (id 20260714) não compareceu à audiência 

preliminar (id 21266661), bem como não apresentou defesa nos autos. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito 

De início, observo que a carta de citação encaminhada ao endereço da 

Reclamada é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida por 

terceira pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: 

A correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz 

para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” Assim, 

apesar de devidamente citada, conforme AR de Citação positivo juntado 

aos autos (id 20260714), o Reclamado não compareceu à audiência de 

conciliação (id 21266661), porém não apresentou defesa nos autos, 

ocasião em que até a presente data, não firmou qualquer justificativa de 

sua ausência. De tal arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de 

modo a reputarem-se verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do 

contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a 

despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não importando 

necessariamente em procedência total do pedido. Desta feita, apesar da 

inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, 

averiguando se os fundamentos por ele expendidos possuem guarida no 

direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao 

Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas e apresentar 

defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos autos (id 

20260714), porém não apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De 

fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados por meio da 

documentação juntada aos autos que assiste razão a parte Autora, 

conforme se observa dos documentos anexo a inicial, tal como, 

comprovante de embarque (Id 19664737), confirmação de reserva de 

passagem aérea (Id 19664891) e comprovante de reserva de 

hospedagem (Id 19664732) anexa a inicial (id 22826059). Cumpre anotar 

que é pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser 

analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que é 

patente a relação de consumo existente no pleito à indenização por danos 

morais por defeito na prestação do serviço. Em análise aos autos, tem-se 

que as informações prestadas pela reclamada de que o vôo estava lotado, 

conforme consta na inicial, impossibilitou a reclamante de chegar ao seu 

destino final no tempo inicialmente previsto, haja vista que o referido vôo 

estava marcado para a data de 11.04.2019 e foi cancelado, ocasião em 

que não há noticia nos autos de que houve remarcação do voo por parte 

da reclamada, ficando patente o defeito na prestação do serviço. Note que 

a Autora diante da situação vivenciada incorreram em gastos materiais 

com hotel e compra de passagens aéreas, conforme comprovantes em 

anexo a inicial (Ids 19664737, 19664891 e 19664732). Como se sabe, a lei 

consumerista, fundada na teoria do risco do negócio, estabeleceu para os 

fornecedores em geral a responsabilidade civil objetiva, de forma que o 

transportador, como prestador do serviço que é, está enquadrado no art. 

14 do CDC, cujo §3º. não incluiu como excludente do nexo de causalidade 

o caso fortuito e nem a força maior. Na verdade, ainda que a força maior e 

o caso fortuito não possam ser antecipados não fica elidida a 

responsabilidade do transportador, já que o risco da atividade implica na 

obrigação imposta ao empresário para que ele faça um cálculo, da melhor 

forma possível das várias possibilidades de ocorrências que possam 

afetar o seu negócio. Destarte, ainda que o transporte aéreo seja afetado 

por fatores externos, o transportador e o prestador de serviço não pode 

se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque as 

variáveis a que está sujeita a aviação civil, são integrantes típicas do risco 

de sua atividade. Impositiva, portanto, a conclusão de que houve defeito 

na prestação do serviço, situação para a qual não concorreram os 

reclamantes que, inegavelmente, sofreram transtornos, frustrações e 

aborrecimentos que não podem ser considerados meros dissabores do 

cotidiano, conforme pacífica orientação jurisprudencial: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO DE VÔO. DANO MORAL. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O fornecedor de serviço responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O atraso 

excessivo de vôo em decorrência de problema técnico é fato previsível, 

ensejando dano moral pelo desconforto e aflição a que foram submetidos 

os passageiros. O arbitramento do dano moral deve ser realizado com 

moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das 

partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da 

jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da 

responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir 

o ato. Súmula: NEGARAM PROVIMENTO. (Número do processo: 

1.0024.07.683625-3/001(1) Relator: CLÁUDIA MAIA Data do Julgamento: 

18/09/2008 Data da Publicação: 04/11/2008) INDENIZAÇÃO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VÔO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. Na apuração da responsabilidade da 

prestadora de serviços de transporte aéreo, incide a regra inserta no art. 

14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, 

causados por defeitos relativos à prestação de serviços. Os transtornos 

ocasionados pela alteração unilateral do horário do vôo por parte da 

empresa aérea ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, 

ensejando a indenização não só pelos danos materiais, mas, também, pelo 

prejuízo moral. Recurso principal parcialmente provido e recurso adesivo 
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integralmente provido. Súmula: DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO 

RECURSO PRINCIPAL E DERAM PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. 

(Número do processo: 1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: MARCOS 

LINCOLN Data do Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 23/01/2009) 

AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE VOO. DEMORA NA REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DA 

DEVIDA ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA 

AÉREA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SITUAÇÃO QUE 

ULTRAPASSA A SEARA DO MERO ABORRECIMENTO, CONFIGURANDO 

EFETIVA LESÃO À PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DO "QUANTUM" 

INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003547353, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 

12/07/2012)”. Ressalta-se que é de responsabilidade da parte Ré 

comunicar seus consumidores com antecedência as alterações 

decorrente de fatos eventuais, porém, no caso em tela, a reclamada 

sequer juntou aos autos documentos que demonstre informações sobre a 

alteração do horário do vôo, motivo pelo qual, esta não conseguiu 

desconstituir, modificar ou extinguir o direito dos reclamantes, conforme 

determina o artigo 373, II do Código de Processo Civil. Assim, deve a parte 

reclamada ser reconhecida a responsabilidade da ré pelo dano causado a 

Autor em face da falha na prestação de seus serviços ofertados aos 

consumidores. II – Do dano Moral A possibilidade de indenização dos 

danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo 

a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em face da 

falha na prestação de serviço não cumpriu com suas obrigações, 

causando prejuízos aos Autores. Neste sentido: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1º Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0031708-29.2016.811.0001 Origem: 

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: VRG Linhas 

Aéreas S.A. Recorrida: Luciana Palmares Silva Abreu EMENTA RECURSO 

INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. 

ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. 

CHEGADA AO DESTINO COM 24 HORAS ATRASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. O 

cancelamento e consequente atraso de voo configura falha na prestação 

do serviço e essa falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos 

causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

No caso em exame, os embaraços elencados pela reclamada – alteração 

da malha aérea – se inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso 

com a teoria do risco do empreendimento, configuram o dever de 

indenizar. Deve ser mantido o valor da indenização arbitrado em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), por este atender aos critérios da razoabilidade e 

da proporcionalidade. Recurso não provido. VOTO Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia Turma: A juíza leiga que 

elaborou o projeto de sentença, o qual foi homologado pelo juiz togado, 

analisou com percuciência as alegações das partes e as provas dos 

autos, aplicando com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser 

mantida, pelos próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei nº 

9.099/95. Transcrevo excertos da respeitável sentença: “(...) Da análise 

dos autos, verifica-se que a Reclamante adquiriu passagem aérea da 

empresa reclamada para 17.07.2015 pelo VOO 1652, partindo do 

aeroporto de Guarulhos/SP às 20h50min com destino à Boa Vista/RR. 

Contudo, para o cumprimento do itinerário previsto de seu voo, somente foi 

possível após atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas do horário 

anteriormente previsto para a sua efetiva chegada ao seu destino 

contratado, em razão de overbooking. Alega ainda, que a viagem era em 

família e que sua genitora já idosa sofreu em demasia com toda a situação 

que necessitou de cuidados médicos ainda no aeroporto. Da análise dos 

documentos anexos aos autos, incontroverso o atraso do voo que 

ocorreu. Em sede de contestação, a empresa Reclamada alega que teria 

feito de tudo ao seu alcance para fornecer o melhor serviço possível, e 

que por questões de fortuito ?problemas com readequação da malha 

aeroviária- não foi possível realizar a decolagem no horário pactuado. 

Aduz ainda que teria prestado toda a assistência aos passageiros, por 

isso, não haveria dano a ser indenizável. Contudo, é inconteste a 

obrigação da Reclamada à reparação dos danos de ordem moral e material 

causados às Reclamantes. Com efeito, a responsabilidade da reclamada 

como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, 

que assim dispõe: ?O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.? Tal responsabilidade é afastada apenas quando 

comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do 

CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do 

serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. É 

incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços de 

transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do 

contrato, já que houve atraso no cumprimento do itinerário de seu voo, não 

tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac (Resolução nº 

141/2010). Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

reclamante, isso porque o atraso do voo contratado lhe causarou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendidas com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. (...) No que pertine aos danos morais, a reparação 

do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal 

de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 

pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. III ? DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para condenar: (1º) 

CONDENAR a Reclamada VRG LINHAS AEREAS S/A a pagar a parte 

reclamante LUCIANA PALMARES SILVA ABREU o valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a partir desta data. (...)” Acrescento que o valor da indenização está 

em consonância com precedentes jurisprudenciais, consoante ementas a 

seguir transcritas: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO EM VOO. APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DOS DANOS MORAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido da prevalência do Código de 

Defesa do Consumidor em detrimento das convenções internacionais, 

podendo a indenização ser estabelecida consoante a apreciação do 

magistrado no tocante aos fatos acontecidos (cf. AgRg no Ag 

1.410.672/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 24.08.2011; REsp 

786.609/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJe 28.10.2008, e EREsp 
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269.353/SP, Rel. Ministro Castro Filho, DJ 17.06.2002). 2. Nos termos da 

jurisprudência desta Corte, para a fixação de indenização por danos 

morais são levadas em consideração as peculiaridades da causa, de 

modo que eventuais disparidades do valor fixado, sem maior relevância, 

não autorizam a intervenção deste Tribunal, como na espécie, em que o 

valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

659.043/RJ (2015/0021192-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Ricardo Villas Bôas 

Cueva. j. 18.06.2015, DJe 04.08.2015). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO DE 

VOO - ATRASO DE MAIS DE 10 HORAS - FALHA NO SERVIÇO 

PRESTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - 

DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - VALOR QUE ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - 

CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. Para a configuração de relação de consumo, necessário se 

faz demonstrar que o fornecedor/prestador de serviços aufere algum tipo 

de remuneração/vantagem para desempenhar a sua atividade. Ao realizar 

o serviço para qual se prestou, as empresas de transporte aéreo 

assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos e 

cancelamentos injustificados. Essa responsabilidade se traduz 

simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura 

da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando 

ocorrerem eventuais prejuízos. O Código de Defesa do Consumidor 

prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é 

desnecessária para a caracterização do dever reparatório a 

comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, 

apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, 

nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral é o dano causado 

injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, 

a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a 

sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no cumprimento de 

contratos de transporte aéreos. A indenização por dano moral deve ser 

fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro 

lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

p r o c e d i m e n t o s  d e  i g u a l  n a t u r e z a .  ( A p e l a ç ã o  n º 

0008467-71.2014.8.11.0041, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 07.10.2015, DJe 14.10.2015). APELAÇÃO. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL QUE ENSEJOU 

PERDA DA CONEXÃO. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE NA 

MODALIDADE DE OBJETIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. 

ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O 

pacto de transporte se caracteriza por ser um contrato de adesão, 

oneroso e de execução continuada, cuja contraprestação do 

transportador só se encerra, quanto da entrega do passageiro e de seus 

pertences ou da coisa transportada, no local desejado pelo contratante, 

respondendo pelos fatos que ocorrerem nesse interregno de tempo 

durante o percurso contratado, conforme estabelece o art. 730, CC. 2. O 

atraso injustificado do voo internacional, ocasionando a perda da 

conexão, enseja indenização por danos morais, vez que os transtornos e 

frustrações enfrentados pelo requerente ultrapassam a esfera do mero 

dissabor cotidiano. 3. In casu, impõe-se a majoração da indenização por 

danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser adequado e 

suficiente para reparar os danos morais causados, sem perder o caráter 

punitivo-pedagógico, nem acarretar o enriquecimento ilícito do autor, 

atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. 1º Apelo 

conhecido e improvido e 2º apelo conhecido e parcialmente provido. 

(Processo nº 048768/2015 (175003/2015), 3ª Câmara Cível do TJMA, Rel. 

Jamil de Miranda Gedeon Neto. DJe 10.12.2015). APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE HAIA E 

MONTREAL, QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, QUE PREVALECE POR FORÇA DA PROTEÇÃO INTEGRAL 

DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL "IN RE IPSA". SENTENÇA QUE JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 

10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, A TÍTULO DE DANOS 

MORAIS. RECURSO DA RÉ BUSCANDO A APLICAÇÃO DE EXCLUDENTE 

DE RESPONSABILIDADE COM FUNDAMENTO EM CASO DE FORÇA MAIOR. 

D E S P R O V I M E N T O  D A  A P E L A Ç Ã O .  ( A p e l a ç ã o  n º 

0034428-78.2015.8.19.0001, 26ª Câmara Cível - Consumidor do TJRJ, Rel. 

Luiz Roberto Ayoub. j. 03.09.2015, Publ. 08.09.2015). Pelo exposto, nego 

provimento ao recurso. Arcará a recorrente com os honorários 

advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. É como voto. 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Execução de Título Judicial 

317082920168110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

13/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016). Reconhecida a existência do 

dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta 

grande dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto 

interno da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar 

de o Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente 

se fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo 

ter o dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente 

de matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Passivo: KATIELI LIMA Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por MARCLEAN MENEZES LOPES contra 

KATIELI LIMA objetivando recebimento de valores. A parte requerida 

devidamente citada (id 12363590) não compareceu à audiência preliminar 

(id 13084626), bem como não apresentou defesa nos autos. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito De início, 

observo que a citação feita por Oficial de Justiça (Id 12363590) é 

suficiente para a regularidade do ato conforme artigos 242 e 246, II ambos 

do Código de Processo Civil, não havendo em que se falar em nulidade. 

Haja vista que a reclamada não compareceu à audiência preliminar, bem 

como não apresentou contestação, há de se decretar sua revelia, 

conforme se observa da citação juntada aos autos (id 12363590), 

operando-se os efeitos materiais e processuais conforme autoriza o artigo 

20 da Lei 9.099/95 e Enunciado 20 e 78 do FONAJE. De tal arte, forçosa é 

a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros 

os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 

9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer 

presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta 

presunção é relativa, não importando necessariamente em procedência 

total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei 

analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os fundamentos por 

ele expendidos possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. 

Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de 

produzir provas e apresentar defesa nos autos por meio da citação, 

conforme consta nos autos (id 12363590), porém não apresentou nenhum 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme 

determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro plano, anoto que 

restou comprovados por meio da documentação juntada aos autos que 

assiste razão a parte Autora, conforme se observa das notas e recibos 

anexo a inicial (Id 11973945) totalizando o valor de R$ 2.366,75. A parte ré 

deve ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como verdadeiros 

todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a 

documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações do 

Requerente. Observa-se que o Autor possui um crédito a receber da 

Reclamada referente as despesas de aluguel que esta não efetuou o 

pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial as notas e 

recibos de despesas representando saldo devedor no valor de R$ 

2.366,75, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho 

não há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada a efetuar o pagamento de R$ 

2.366,75 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais) referente as 

despesas de aluguel; 2- Determino que os valores da condenação pelo 

dano material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o 

evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Campo Verde/MT, 22 de janeiro de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam 

os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000659-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA NARDAO OAB - MT0019224A (ADVOGADO(A))

LUIZ ALDANI NARDAO OAB - MT0009305A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. S. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a devolução da Carta Precatória 

retro.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000057-67.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA CONZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000057-67.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: ANA MARIA CONZ Vistos, 

INDEFIRO O PLEITO. Nota-se que o artigo citado pelo parte autora diz 

respeito às intimações, não citações, devendo estas serem pessoais, 

ainda mais quando realziadas por Oficial de Justiça. INTIME-SE a parte 

autora a fim de proceder o regular andamento processual no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. Canarana, 21 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001132-44.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO VALENTINO DA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROMAGNOLO CARDOSO OAB - SP380194 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIZ GASPARELLI NETO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001132-44.2019.8.11.0029. 

AUTOR(A): RODOLFO VALENTINO DA CRUZ REU: JOSE LUIZ 

GASPARELLI NETO Vistos. INDEFIRO O PLEITO. Nota-se que o TJMT 

regulamentou na Portaria Conjunta n. 774/2019 – PRES-CGJ-CJSE as 

intimações via whatsapp no Âmbito dos Juizados Especiais. Além de tal 

portaria ser no âmbito dos Juizados Especiais, nota-se que para seu 

regular funcionamento é imprescindível a ADESÃO da parte intimada, nos 

termos do art. 3º do citado provimento. Ressalta-se que o artigo 6º afirma 

que a ausência de adesão implica na utilização dos métodos tradicionais. 

Assim, INTIME-SE a parte autora para proceder o regular andamento do 

feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção/arquivamento. 

Cumpra-se. Às Providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000363-36.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENI SCHEPP WEIRICH (REU)

NELDO EGON WEIRICH (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000363-36.2019.8.11.0029. 
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AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: NELDO EGON WEIRICH, ENI 

SCHEPP WEIRICH Vistos, trata-se de ação monitória proposta pelo BANCO 

DO BRASIL SA em face de NELDO EGON WEIRICH, ENI SCHEPP WEIRICH. 

A parte autora devidamente intimada para apresentar documento original 

que embasa a ação (ID 21640540), alegou a desnecessidade de original 

para a presente ação, em que pese ter diligenciado para encontrá-los, 

sem êxito. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A jurisprudência é 

clara no tocante a necessidade dos documentos originais, nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 

DE BENS COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA. 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. 

DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em que pese inexistir 

exigência legal para que a ação monitória seja instruída com o documento 

original da cédula de crédito bancário, na espécie, a cópia do instrumento 

contratual de financiamento é documento essencial para a propositura da 

presente ação, porque somente por meio dele é que se poderá verificar a 

subsistência da relação jurídica entre as partes. 2. No caso, o autor não 

instruiu os autos com o documento que fundamenta a ação injuntiva. 

Contrariamente, juntou cédula de crédito bancário assinada por terceiro 

estranho à lide. Dada a ordem de emenda, a parte deixou transcorrer in 

albis o prazo, o que resultou, acertadamente, no indeferimento da petição 

inicial, não havendo falar, assim, em reforma da decisão. 3. Nos termos do 

art. 485, I, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição 

inicial e, para tanto, não exige intimação pessoal da parte. 4. Apelação 

conhecida e não provida. (Acórdão 1217329, 07046015720198070006, 

Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 

13/11/2019, publicado no PJe: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Não apresentando os originais, a extinção da presente demanda é medida 

de rigor. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Custas pela parte autora. Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário e com as cautelas de praxe. 

Canarana, 22 de janeiro de 2020. Conrado Machado Simão Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001231-14.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. ALAIN DA COSTA - ME (EXECUTADO)

FRANCIS ALAIN DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ANDRE DA MATA OAB - MT9126-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1001231-14.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: F. ALAIN DA 

COSTA - ME, FRANCIS ALAIN DA COSTA Vistos, etc. Considerando que a 

parte executada satisfez a obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código 

de Processo Civil. Custas pela parte executada. Desconstituo eventuais 

penhoras e expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados 

nos autos, se necessário. P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Canarana, 22 de janeiro de 2020. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000872-64.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. Q. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

B. A. D. S. L. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000872-64.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: VIVIANE SIQUEIRA QUEIROZ EXECUTADO: BRUNO ADRIANO 

DOS SANTOS LEIRIA Vistos, etc. Considerando que a parte executada 

satisfez a obrigação, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO OU CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. Custas pela parte executada. Desconstituo eventuais penhoras e 

expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados nos autos, 

se necessário. P.R.I.C. e, após, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Canarana, 22 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000153-19.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000153-19.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: BERNARDIS & 

OSTROSKI LTDA - EPP, JOEL SEBASTIAO BERNARDIS, ELIANE FELIPE 

BERNARDIS, DIRCEU OSTROSKI, SUZANA APARECIDA KOTOVSKI Vistos, 

EXPEÇA-SE ALVARÁ conforme requerido. Nada mais alegado, ao arquivo. 

Canarana/MT, 22 de janeiro de 2020. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56257 Nr: 2007-36.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA CONZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007/ CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu procurador para que se manifeste nos autos, requerendo 

o que de direito, no prazo legal, tendo em vista a devolução da carta 

precatória acostada às fls. 112/113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26644 Nr: 512-30.2011.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON NICOLAI, JEFERSON PIZARRO 

NICOLAI, Ivo Pedro Moresco, VALDIR NICOLAI, Rosalina Regina Moresco, 

Maurício Jacson Weirich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15.687-A, Evaristo Aragão F. dos Santos - OAB:15.686-A/MT, 

Fabricio Kava - OAB:32308/PR, Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:OAB/MT 14469-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 056/2007-CGJMT, 

impulsiono os autos a fim de intimar a parte exequente, através de seu 

procurador, para que se manifeste nos autos, no prazo legal, tendo em 

vista que os executados apesar de devidamente intimados, deixaram 

transcorrer in albs o prazo para manifestação.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55350 Nr: 1436-65.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 438 de 1008



 PARTE AUTORA: Município de Canarana - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Colossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALTER CUSTÓDIO DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MUNICÍPIO DE CANARANA - MT, CNPJ: 

15023922000191, atualmente em local incerto e não sabido SOLANGE 

COLOSSI, Cpf: 60422963100, Rg: 266.399, Filiação: Leocádia Iracy Lang. 

e Elemar Arno Bugs, data de nascimento: 09/01/1958, brasileiro(a), natural 

de Tenente Portela-RS, casado(a), funcionária pública e atualmente em 

local incerto e não sabido atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, flagrante a desídia do exequente, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código 

Processual Civil.Arquive-se com as baixas e anotações de 

e s t i l o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Cumpra-se.Cumpra-se.Canarana, 09 de outubro de 2019.Arthur Moreira 

Pedreira de AlbuquerqueJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MICHAEL BROETTO, 

digitei.

Canarana, 15 de janeiro de 2020

Maria Amelia Dedone Costa Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 68140 Nr: 2382-66.2018.811.0029

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO GOMES DOS REIS, LUZINETE 

CANDIDO BARBOSA, JHONY BARBOSA PEREIRA, DELMÁ DE SOUZA, 

VICTOR EDUARDO MARTINS DA SILVA, JOSE EDSON BARROS DA 

SILVA, THELIS DHENIFFE RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A, 

José Eduardo Rodrigues Felisbino Nogueira - OAB:20.279/MT, 

Luceny Rodrigues Severino de Lima - OAB:13988/GO, LUCIANA 

SEVERINO NUNES PARREIRA - OAB:18718/O

 Ante o exposto e por toda a fundamentação lançada, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal 

para:a)CONDENAR os acusados JHONY BARBOSA PEREIRA, LUZINETE 

CANDIDO BARBOSA, DELMÁ DE SOUZA e THELIS DHENIFFE RODRIGUES 

DA SILVA pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/06;b)ABSOLVER VICTOR EDUARDO MARTINS DA SILVA, 

RICARDO GOMES DOS REIS e JOSE EDSON BARROS DA SILVA quanto 

ao delito previsto artigo 2°, caput, da Lei 12.850/2013; c)ABSOLVER 

JHONY BARBOSA PEREIRA E LUZINETE CANDIDO BARBOSA quanto ao 

delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06.Em observância às 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código penal, passo à DOSIMETRIA DA 

PENA, em especial atenção ao princípio constitucional da individualização 

da pena.RÉU JHONY BARBOSA PEREIRAAnalisando as circunstâncias 

judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à 

culpabilidade, percebe-se que o réu praticou fato reprovável e com 

consciência de sua ilicitude. No entanto, nada que difere do grau ordinário 

de reprovabilidade do tipo penal. No que se refere aos antecedentes o réu 

possui, contudo será valorado na segunda fase. Não há nos autos 

elementos que possam justificar um juízo a conduta social e personalidade 

do agente. As circunstâncias são normais do tipo. O motivo e as 

consequências do crime são inerentes ao tipo penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 54569 Nr: 1031-29.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMEU TAVARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO GONÇALVES DA 

SILVEIRA - OAB:8.625-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar o requerente a se manifestar nos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 58908 Nr: 350-25.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V8 COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI, 

PAULO OLIVEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEVERSON ANTONIO 

CREMONEZ - OAB:49690

 Vistos etc.

Defiro o petitório de fl. 84.

Assim, EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ para levantamento dos 

valores vinculados aos autos, consoante dados apresentados na petição 

mencionada acima.

 No mais, DEFIRO a busca pelo sistema RENAJUD, com a finalidade de 

averiguar a existência de veículos automotores em nome dos executados 

e, em caso de positivo, DETERMINO o bloqueio imediato, registrando-se a 

penhora do(s) veículo(s) para garantir o pagamento da dívida objeto da 

presente execução.

Mantenho os autos em gabinete pelo prazo de 48 horas até que se 

obtenham resultados do sistema informatizado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000473-35.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU OSTROSKI (REU)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (REU)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000473-35.2019.8.11.0029. AUTOR(A): 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU RÉU: BERNARDIS & OSTROSKI 

LTDA - EPP, DIRCEU OSTROSKI, JOEL SEBASTIAO BERNARDIS Vistos. 

Defiro o pedido de busca de endereço via INFOJUD e BACENJUD do 

executado JOEL SEBASTIAO BERNARDIS, inscrito no CPF 

842.094.459-91, PROCEDA-SE conforme determinado, anexando 

comprovante. Havendo resultado positivo, cumpra-se o retro despacho no 

endereço consultado. No mais, havendo resultado negativo ou indiferente, 

vista dos autos à parte autora para manifestar-se no prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção Intime-se. 

Cumpra-se. Canarana, 22 de janeiro de 2019. Conrado Machado Simão 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001272-78.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. B. D. O. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DORIVAL JOSE GONCALVES FRANCO OAB - SP69812 (ADVOGADO(A))

RENATA DIAS NASCIMENTO OAB - 331.039.128-03 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. R. D. O. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1001272-78.2019.8.11.0029 LUIS FERNANDO BRAZ DE OLIVEIRA 

(REQUERENTE), RENATA DIAS NASCIMENTO - CPF: 331.039.128-03 

(REPRESENTANTE) PAULO RAIMUNDO DE OLIVIERA FILHO - CPF: 

037.794.803-95 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, em 

cumprimento a Carta Precatória, NÃO FOI POSSÍVEL CITAR a parte 

requerida Paulo Raimundo de Oliveira Filho posto que o endereço 

mencionado no mandado é insuficiente, haja vista a extensão da Rua 

Barra do Garças, a qual abrange 05(cinco) bairros. Assim, faz-se 

necessário a indicação de algum ponto de referência, local de trabalho ou 

número de telefone para que se torne possível à diligência. Nestes termos, 

devolvo o mandado à Secretaria no aguardo de novas determinações. 

Canarana/MT, 2 de dezembro de 2019. VANIA SEVERINO GONZAGA 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001080-48.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITO ALVES VELOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS PINTO OAB - MT26676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 284657/2019 Autos de Origem: 

1001080-48.2019.8.11.0029 – PJe Solicitante/Requerente: Estelito Alves 

Veloso Solicitado/Requerido: OI Móvel S.A. CERTIDÃO Certifico para os 

devidos fins, que os autos epigrafados acima, foram recebidos pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 284657/2019 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 08h00min 

(MT). Certifico, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 02 de dezembro 

de 2019. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora Judiciária do 

CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001080-48.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ESTELITO ALVES VELOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO MARTINS PINTO OAB - MT26676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Conflitos Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania de Canarana Procedimento: 284657/2019 Autos de Origem: 

1001080-48.2019.8.11.0029 – PJe Solicitante/Requerente: Estelito Alves 

Veloso Solicitado/Requerido: OI Móvel S.A. CERTIDÃO Certifico para os 

devidos fins, que os autos epigrafados acima, foram recebidos pelo 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Canarana - MT, cadastrado junto ao Sistema Informatizado de Gestão das 

Centrais e Centros Judiciários sob nº 284657/2019 e designada Sessão 

de Conciliação/ Mediação para o dia 11 de fevereiro de 2020, às 08h00min 

(MT). Certifico, ainda, que remeto os autos à Unidade de Origem para as 

providências que se fizerem necessário. Canarana/MT, 02 de dezembro 

de 2019. Luciane Judite Ramos Nessler de Souza Gestora Judiciária do 

CEJUSC

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000107-93.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. O. R. (REQUERENTE)

E. J. D. O. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANIA DE OLIVEIRA REZENDE OAB - MT15862/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. R. H. (REQUERIDO)

 

CARTA PRECATÓRIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 60325 Nr: 1201-64.2017.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a inercia da parte exequente certificada à fl. 51, determino a remessa 

dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, devendo lá permanecer até ulterior 

manifestação da parte interessada.

Arquive-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 62151 Nr: 2188-03.2017.811.0029

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE AILON VIEIRA DINIZ, CARMENCITA 

ROSÁLIA ALBERNÁS DINIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUI BARBOSA GONÇALVES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO TAULI ADOLFO - 

OAB:OAB/MT 8208

 Vistos.

 Defiro o pedido de intimação exclusiva do embargante, em nome do 

patrono indicado à fl. 195 devendo a secretaria proceder com o cadastro.

Em seguida, tornem os autos conclusos para análise do pedido de prova a 

ser produzido.

Cadastre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 45624 Nr: 1715-22.2014.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA CRISTINA WINCK WEIRICH, Mareli Drumm, 

MARIA GORETE PEREIRA LEITE, Norma Wechwert, Margarida Milani, 

MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, VERA LUCIA BEZERRA, Taize 

Cristina dos Santos Freitas, Valdineia Silva de Souza dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA SUZANA RAMOS DE 

MORAES ARMANDO - OAB:OAB/MT 15.874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Diante da impugnação ao valor solicitado para perícia, INTIME-SE a 

empresa de perícias nomeada para que, no prazo de 15 (quinze) dias se 

manifeste quanto à impugnação.

2. Após, INTIME-SE a parte impugnante para manifestação no mesmo 

prazo.

3. Por fim, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 59144 Nr: 497-51.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBRADS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINE MARCOLIN MEI, Carine Marcolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Marcelo Gregolin Sampaio 

- OAB:OAB/SP 317/046, Douglas Alves Vilela - OAB:OAB/SP 264.173, 

Fellipe de Almeida - OAB:24591/0 -MT, Rosely Cristina Marques 

Cruz - OAB:OAB/SP178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) na 

pessoa de seu Procurador Rosely Cristina Marques Cruz, Caio Marcelo 

Gregolin Sampaio E Douglas Alves Vilela

Fellipe de Almeida, para que se manifeste, no prazo legal, acerca do 

retorno DA Carta Precatória, fls. 138/153.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41334 Nr: 102-98.2013.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RM Guimarães Serviços Ltda, RENATO MARQUES 

GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia de Seguros Aliança da Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Roberto Ucker - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo. - OAB:7627-A/MT, Milena Piragine - OAB:17210-A

 Certifico que intimo o procurador do Requerente para que tome ciência do 

Alvara Eletrônico de nº. 575296 -5 /2019.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64186 Nr: 3349-48.2017.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENO MORILIO CUSTODIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackeline Sousa e silv 

Condão Milhomem - OAB:21104/0 -MT

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte requerida a 

pagar ao requerente o montante de R$ 16.932,00 (dezesseis mil, 

novecentos e trinta e dois reais), referente ao débito objeto dos autos, 

corrigido monetariamente com base no INPC e acrescido de juros 

moratórios mensais de 1% (um por cento), ambos a partir da data do 

vencimento (30.04.2016).Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.Condeno a parte 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários, os quais 

fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da condenação, nos termos do 

art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento da 

multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, como fixada às fls. 

58.Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-85.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELINE F. A. DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE DE ALMEIDA OAB - MT24591/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MABYTXORY UATAU NEVES DELGADO (REQUERIDO)

TATIANE GOMES DE FARIA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a Promovente, 

na pessoa de seu procurador, acerca da diligência negativa constante no 

ID do documento: 28153682, para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado, sob pena de arquivamento dos autos. Canarana-MT, 

22 de janeiro de 2020. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto 

- Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010109-71.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO CARDOSO DE REZENDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO CARDOSO DE REZENDE OAB - MT0017604S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a Promovente, 

na pessoa de seu procurador, acerca da petição constante no ID do 

documento: 28142103, para requerer o que de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias. Canarana-MT, 22 de janeiro de 2020. Janete Méri Teresinha 

Wesolowski Rodrigues Couto - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000290-98.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEDNA DE SOUZA SALES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CANARANA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA Rua 

Miraguaí, 601, (66)3478-1555/1644 - Ramais 215/216., Jardim Tropical, 

CANARANA - MT - CEP: 78640-000 CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CONRADO MACHADO 

SIMÃO PROCESSO n. 1000290-98.2018.8.11.0029 Valor da causa: R$ 

5.000,00 POLO ATIVO: Nome: ELIEDNA DE SOUZA SALES Endereço: RUA 

BARRA DO GARÇAS, Nº 1338, FONE 6699693 0584, JARDIM 

PANORAMA, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 POLO PASSIVO: Nome: 

EB COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA Endereço: RIO GRANDE DO 

SUL, 186, GALPAO, CENTRO, CANARANA - MT - CEP: 78640-000 

ESPÉCIE: [Perdas e Danos]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificada, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo desta 

carta. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de 

dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. CANARANA, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
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sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000797-25.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

N. BOVE C. LEAL E SILVA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GALILEIA DE OLIVEIRA COSTA ARAUJO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO - Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, 

para comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 

27/02/2020, às 14h30min (MT), na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Canarana-MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-10.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

J. R. LUCATELLI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo e 

Passivo, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca do retorno 

dos autos da instância superior, requerendo o que de direito. 

Canarana-MT, 22 de janeiro de 2020. Jefferson de Souza Analista 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010194-28.2015.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO BATISTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ OAB - MT3924/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALCIR R. D. COSTA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME LEITE RODRIGUES OAB - MT0020724A (ADVOGADO(A))

PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA OAB - MT23381/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010194-28.2015.8.11.0029. REQUERENTE: AMARILDO BATISTI 

REQUERIDO: ALCIR R. D. COSTA - ME Vistos, etc. A sentença dispensa 

relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. 

Depreende-se dos autos que a parte autora, devidamente intimada, não 

compareceu à audiência nem apresentou justificativa, razão pela qual 

deve ser declarada sua contumácia, extinguindo-se o processo, com 

condenação ao pagamento das custas, na forma do art. 51, I, da Lei 

9.099/95 c/c Enunciado 28 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, 

I, da Lei 9.099/95. Declaro prejudicado eventual pedido contraposto 

formulado pela parte ré, visto que não se trata de ação autônoma, não 

sendo aplicável o disposto no art. 343, §2º, do Código de Processo Civil. 

Condeno a parte autora ao pagamento das custas. P.R.I. Transitada em 

julgado, remetam-se os autos à Central de Arquivamento e Arrecadação 

para intimação da parte autora para pagamento das custas, no prazo 

legal, e não o fazendo, expeça-se certidão para cobrança pelo 

FUNAJURIS, arquivando-se o feito. CANARANA, 18 de janeiro de 2020. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 2/2020-DF.

 O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, Leonísio 

Salles de Abreu Júnior, no uso de sua atribuições legais,

 CONSIDERANDO o teor da decisão proferida nos autos de CIA nº 

0734670-07.2019.8.11.0024 que defere Licença-prêmio ao servidor (a) 

HUGO CÉSAR CANEVARI JÚNIOR, Gestor Judiciário, 21469.

 RESOLVE:

Conceder ao servidor (a) HUGO CÉSAR CANEVARI JÚNIOR, Gestor 

Judiciário, 21469, licença-prêmio referente ao quinquênio 10/8/2014 a 

10/8/2019, ficando condicionado o usufruto à previa solicitação e 

conveniência da administração pública.

 Publique-se, cientifique-se, encaminhando-se ao Departamento de 

Recursos Humanos do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

para as providências cabíveis.

Chapada dos Guimarães/MT, 21 de janeiro de 2020.

(Assinatura eletrônica)

Leonísio Salles De Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

* A Portaria n. 1/2020-DF completa, que estabelece a escala de Plantão 

Judiciário da Comarca de Chapada dos Guimarães no mês de fevereiro de 

2020, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico 

no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Decisão

DECISÃO

PEDIDO DE LICENÇA-PRÊMIO

Chapada dos Guimarães

0702188-69.2020.8.11.0024

Vistos etc.

Trata-se de pedido de concessão de licença-prêmio por assiduidade 

apresentado por MORGANA RITA CASTRO, 5039, Analista Judiciário, 

Secretaria - 2ª Vara - Comarca de Chapada dos Guimarães - SDCR, em 

relação ao quinquênio de 16/2/2013 a 16/2/2018.

Analisando o processo, vislumbro que a Central de Administração 

certificou a inexistência de afastamento que implique no indeferimento do 

pedido.

 Relatei o necessário, passo a decidir.

O pedido está respaldado nos termos da Lei Complementar n.º 04 de 

15.10.1990, que dispõe os artigos 109 e 110, “in verbis”:

“Art. 109. Após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no 

serviço público estadual, o servidor fará jus a 03 (três) meses de licença, 

a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo 

(...) § 1° (...) § 2° É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata 

este artigo em até 03 (três) parcelas, desde que defina previamente os 

meses para gozo da licença. Art. 110 Não se concederá licença-prêmio ao 

servidor que, no período aquisitivo: I - sofrer penalidade disciplinar de 

suspensão; II - afastar-se do cargo em virtude de: a) licença por motivo de 

doença em pessoa da família, sem remuneração; b) licença para tratar de 

interesses particulares; c) condenação a pena privativa de liberdade, por 

sentença definitiva; d) afastamento para acompanhar cônjuge ou 

companheiro. Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço 

retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 

um mês para cada três faltas.”

No presente caso, verifico que o requerente faz jus ao benefício, 

preenchendo o lapso temporal estabelecido no artigo 109, da Lei 

Complementar nº 04, de 15.10.90, bem como não incidiu em nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 110 da referida Lei, conforme certificado no 

processo.

Portanto, defiro o pedido de concessão de 3 (três) meses de licença 

prêmio, relativo ao quinquênio compreendido no período de 16/2/2013 a 

16/2/2018, condicionando seu usufruto à conveniência do serviço público, 

ao (à) servidor (a) MORGANA RITA CASTRO, Analista Judiciário, 

Secretaria - 2ª Vara - Comarca de Chapada dos Guimarães - SDCR nos 
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termos do art. 109, “caput”, da Lei Complementar n. 04/1990.

 Cientifique-se o requerente.

Anote-se para usufruto no momento oportuno.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020.

(assinado eletronicamente)

Leonísio Salles de Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000442-30.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT8312-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO NAZARENO FILHO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo de 05 

dias, acerca da devolução da correspondência que postou a carta de 

citação do requerido constando "endereço insuficiente", devendo informar 

a QUADRA.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000957-02.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO SGUAREZI (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 10/03/2020 ÀS 14:30 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002176-16.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

KARLA PATRICIA DE MELO ANDRADE (AUTOR(A))

CARLOS DE MELO ANDRADE (AUTOR(A))

ROBSON DE MELO ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para comparecer à AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA 10/03/2020 às 15:00 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 1618 Nr: 154-66.2000.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilson de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos etc.

Considerando que o réu constituiu novo advogado e requereu na petição 

de f. 471-476 a redesignação do ato, obedecendo aos princípios 

constitucionais da ampla defesa e contraditório, DEFIRO o pedido e 

REDESIGNO a SESSÃO PLENÁRIA para o dia 8 de abril de 2020, às 

9h00min.

Cadastre-se o novo patrono no Sistema Apolo.

Intimem-se o réu, advogado, testemunhas e Ministério Público.

Intimem-se os senhores jurados da nova data pelo meio mais célere.

Providencie-se o necessário para a realização da sessão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15363 Nr: 1609-90.2005.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Daltro Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Rezende de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Reis Carmona - 

OAB:20889/O/MT, Francisval Dias Mendes - OAB:3563, Joadir Bueno 

Pacheco - OAB:13588-B, Jorge de Moraes Filho - OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o depósito da 

diligência do oficial de justiça, para cumprimento do mandado de penhora e 

avaliação, devendo o depósito da diligência ser realizado por meio de Guia 

de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - 

emissão de guias online - diligência - emissão de guia de diligência, e após 

o pagamento, juntar nos autos o respectivo comprovante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 7550 Nr: 517-48.2003.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lusnalva Lourdes Martins Lopes, José Luis Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Domingos Pereira, Maria Zita Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alberto André Lasch - 

OAB:4324, Humberto Marques da Silva - OAB:9725-B, Ruy Nogueira 

Barbosa - OAB:4678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Oficie-se ao Intermat para que realize o estudo cadastral do imóvel objeto 

da presente demanda, em até 60 (sessenta) dias, observando-se a sua 

Cadeia Dominial de fl. 287/290, que deve acompanhar o ofício.

Após o estudo ser juntado ao processo, intime-se o perito de fl. 287.

Cumpra-se, expedindo o necessário. Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 39296 Nr: 1794-21.2011.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Wurzius

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demilson Nogueira Moreira - 

OAB:6491B, JOIFER ALEX CARAFFINI - OAB:13909-B, Zaid Arbid - 

OAB:1822-A

 1 - Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do 

recurso, este Juízo CONHECE dos embargos de declaração opostos, 

contudo, NEGA PROVIMENTO ao recurso, devendo a decisão atacada ser 

mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.2 – 

Oportunamente, INTIME-SE o Ministério Público para, caso tenha interesse, 

promover a juntada do relatório contábil, a ser realizado pela equipe 

técnica do órgão, no prazo de 60 dias, seguindo-se, no mais, o quanto 

decidido às fls. 586/586-verso.3 – CUMPRA-SE. Chapada dos 
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Guimarães/MT, 21 de janeiro de 2020.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz 

de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 34127 Nr: 34-71.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronerio Cazarin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Drebor - Indústria de Artefatos de Borracha 

Ltda, Laranjal Agropastoril Ltda - Nome Fantasia Fazenda Laranjal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudete Ribeiro de Lima - 

OAB:12.040, MARCELO BARROS LOPES - OAB:9462/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Francisco de 

Carvalho - OAB:2292/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504, 

ANTONIO GOULART GUIMARÃES NETO - OAB:20149/O, Laís Oliveira 

bastos Silva - OAB:15757-B/MT

 1 – Forte em tais razões, este Juízo DÁ PROVIMENTO aos embargos de 

declaração opostos pela parte embargante para o fim de sanar a omissão 

apontada, com supedâneo no art. 1.022 do Código de Processo Civil.Por 

consequência, passa a decisão a conter o seguinte conteúdo... ...No mais, 

permanece a decisão tal como lançada.2 – Por oportuno, considerando 

que o feito já foi devidamente saneado pelo Juízo (fls. 203/206) e que as 

partes pugnaram pela produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal (fls. 210/212), este Juízo DESIGNA audiência de instrução e 

julgamento para o dia 05 de março de 2020, às 14h30min. 3 – Cumpre 

ressaltar que, nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, 

incumbe aos advogados das partes informarem ou intimarem a testemunha 

a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo aos advogados juntarem aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). 4 - Saliente-se que a providência acima 

quanto à necessidade de comprovação da intimação poderá ser 

dispensada na hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha 

a ser inquirida, presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na 

sua oitiva, conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo 

Civil. 5 – EXPEÇA-SE mandado para intimação pessoal da parte cujo 

depoimento pessoal se requer, com as advertências legais quanto à pena 

de confissão em caso de não comparecimento.6 – INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE.Chapada dos Guimarães/MT, 21 de janeiro de 2020.RAMON 

FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002676-82.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISIAN CAROLINE BATISTA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimação do requerente, através 

do advogado, via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 

07/2017-CGJ, emitindo a Guia para pagamento no portal do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: (www.tjmt.jus.br), vinculando a guia 

ao processo e posteriormente juntar guia e comprovante de pagamento 

aos autos. CHAPADA DOS GUIMARÃES, 22 de janeiro de 2020. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000934-22.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA RUSSO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 

1000934-22.2019.8.11.0024. REQUERENTE: NEUZA RUSSO DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: JAQUELINE DO NASCIMENTO 1 – Em análise 

da demanda, verifica-se que se trata de processo em que visa o 

reconhecimento de união estável post mortem. Estando preenchidos os 

requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do Código de 

Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da pretensão (ar. 

332 do CPC), nos moldes do art. 695 do Código de Processo Civil, 

DETERMINA-SE a realização de audiência de mediação e conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Chapada dos Guimarães/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 695, §4º do CPC. 2 – EXPEÇA-SE 

mandado de citação e intimação do réu, nos termos do art. 695, §1º do 

CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias para o comparecimento da audiência de 

conciliação acima designada, conforme determina o art. 695, §2º do 

Código de Processo Civil. 3 – O réu poderá oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 5 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 7 – Por fim, após a realização da audiência de 

conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá ser lavrado 

termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que 

deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 

do CPC. 8 – CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 22 de janeiro de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002669-90.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO LEMES VIEIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

JUSSARA RODRIGUES VIEIRA (EXECUTADO)

ENIO LEMES VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT DESPACHO 1 – Promovido o 

recolhimento das custas e despesas do processo, passa-se a análise da 

pretensão inicial. Trata-se de execução por quantia certa embasada em 

título executivo extrajudicial (artigo 784 do CPC) em que se busca a 

expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito decorrente 

de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do CPC. 

Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte 
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executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC. 

CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação as 

determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. 2 – Contudo, 

CONDICIONA-SE a expedição do mandado ao depósito do valor 

correspondente às diligências a serem promovidas por Oficial de Justiça, 

cujos parâmetros devem ser os estabelecidos na Portaria expedida pela 

Diretoria de Foro. INTIME-SE a parte requerente para promover o 

recolhimento das diligências no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo por perda superveniente do interesse de agir e 

ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo (artigo 485, incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Na 

hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá 

proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). 4 – Caso não 

seja efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o 

Sr. Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação de 

quaisquer bens móveis ou imóveis de propriedade ou que estejam na 

posse direta do devedor, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na 

mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo 

Civil). 5 – ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis 

eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados 

junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, 

responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos bens, sob 

pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a liberação 

da penhora. 6 – Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir 

a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários para a 

remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão 

da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. 7 – Não 

havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada 

nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de 

penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para 

que requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. 8 – FIXA-SE, desde já, os 

honorários advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de 

pagamento integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será 

reduzida pela metade (art. 827, §1º CPC). 9 – Havendo requerimento, este 

Juízo DEFERE a expedição de certidão da admissão da execução na forma 

do artigo 828 do CPC, bem como a inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, com 

esteio no artigo 782, §3º do CPC. 10 – CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 22 de janeiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 40840 Nr: 2473-21.2011.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Chapada dos Guimarães/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oziel Nascimento Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/O

 DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da petição 

apresentada pela parte executada (fls.44/55), em alega não ser 

proprietário dos imóveis cuja divida de IPTU é objeto da presente 

execução.

2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 3 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 20 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 2771 Nr: 335-33.2001.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Leite de Andrade, Aquiles de Pinho, 

Renata Pereira Pinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, Gustavo Rodrigo Goés Nicoladelli - 

OAB:17980/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar acerca da petição e 

documento apresentados pela parte executada (fls.154/155).

2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

 3 – CUMPRA-SE.

Chapada dos Guimarães/MT, 20 de janeiro de 2020.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78451 Nr: 537-82.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Planalto da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÊNIO PEIXOTO RIBEIRO, Tatiane de Almeida 

Ribeiro, Cleudson Luiz Fernandes, Saneplan Saneamento e Terraplanagem 

LTDA-ME, Adalberto Alves dos Passos Junior, Isael Silva dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA VILLELA NANÔ 

ROCHA - OAB:MT 16297-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA 

NETO - OAB:10405

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado da requerente, pela imprensa, 

para no prazo de 15 dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito 

ou adotar medidas para encaminhamento do processo, nos termos do art. 

485, III do CPC).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002063-62.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUREMA SOUZA DOS SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA SILVA QUEIROZ OAB - MT21165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENCIA INSS CPA - CUIABÁ/MT (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002063-62.2019.8.11.0024. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JUREMA 

SOUZA DOS SANTOS ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: GERENCIA INSS 

CPA - CUIABÁ/MT No que tange ao pedido de tutela de urgência pendente 

de apreciação, são necessários para sua concessão, conforme art. 300 

do CPC/2015, os seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito; e 2) o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, 

considerando os elementos de cognição existentes nos presentes autos, 

contata-se que a parte autora não conseguiu demonstrar, prima facie, a 

probabilidade de seu direito, pois, in casu, infere-se imprescindível a 

realização de perícia médica para aferição da moléstia e da limitação dela 

decorrente. Não se verifica, portanto, o requisito da verossimilhança uma 

vez que, pelos documentos carreados aos autos, necessário se faz a 

produção de provas. Não bastasse, para a concessão da medida 

postulada, indispensável se faz a visualização da prova inequívoca, nos 

termos referenciados do artigo 273, caput, do Código de Processo Civil. A 

propósito, tem-se por prova inequívoca aquela a respeito da qual não se 

admite qualquer discussão uma vez que é robusta para elidir demais 
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elementos contrários. Não se trata, porém, de validar mais ou menos tal 

prova, mas sim de revelar aos olhos do julgador a real probabilidade do 

direito alegado. 1 - Desta feita, este Juízo INDEFERE o pedido de 

concessão de tutela de urgência. 2 - CUMPRA-SE o despacho de id. 

25585527. Chapada dos Guimarães, 21 de janeiro de 2020. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001018-23.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES MUNIZ (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS OAB - MT13156-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA BRITO MARQUES DA COSTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1001018-23.2019.8.11.0024. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE 

RODRIGUES MUNIZ ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: DANIELA BRITO 

MARQUES DA COSTA Trata-se de ação declaratória consensual de 

reconhecimento de união estável ajuizada por JOSÉ RODRIGUES MUNIZ e 

DANIELA BRITO MARQUES DA COSTA, ambos indicados no encarte 

processual. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E ORGANIZAÇÃO 

DAS PROVAS Não havendo preliminares ou questões prejudiciais de 

mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de 

Processo Civil, sendo mister delimitar as questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertido o 

seguinte ponto: A existência de união estável entre as partes, bem como o 

termo inicial da convivência. ADMITE-SE a prova testemunhal para 

eventualmente comprovar as questões de fato descritas nos pontos 

controvertidos apontados acima. Diante da natureza da demanda, este 

Juízo tem como imprescindível a realização de audiência instrutória para a 

formação do seu convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência 

de instrução e julgamento para o dia 05 de março de 2020, às 15h30min 

(MT). Com fundamento no art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para 

que apresente o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil 

incumbe ao advogado (a) da parte informar ou intimar a testemunha a ser 

inquirida, que deverá ser realizada através de carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 22 de janeiro de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002729-63.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI ROSA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PEREIRA BRAGA FILHO (REU)

LAUDIANGE HELAINE HERANI WENDPAP (REU)

MARCOS VINICIUS RODRIGUES BRAGA (REU)

FERNANDO PEREIRA DA ROCHA (REU)

JOSE LUIZ DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO O art. 300 do Código de 

Processo Civil1 disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela 

de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na probabilidade 

do direito, perigo de dano (satisfativa) e no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Além disso, é incabível a concessão de tutela 

de urgência quando se verificar o perigo da irreversibilidade dos efeitos 

da decisão, conforme sedimentado no art. 300, §3º do Código de 

Processo Civil. No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de 

natureza antecipatória merece acolhimento. Do cotejo do acervo 

probatório trazido com a inicial, extrai-se haver elementos a evidenciar a 

probabilidade do direito, porquanto a parte requerente juntou ao processo 

prova idônea de que sua assinatura foi forjada em documento público que 

possibilitou a transmissão de imóvel de sua titularidade. Quanto ao perigo 

de dano, reputa-se que a parte autora também demonstrou esse requisito, 

pois a não averbação e bloqueio da matrícula do imóvel poderá permitir a 

transferência irregular do imóvel, podendo ocasionar prejuízos a terceiros 

de boa-fé, o que indica a urgência na tutela pretendida. Dessa forma, 

verifica-se que a parte autora preencheu os requisitos indissociáveis do 

art. 300 do CPC/2015, notadamente a probabilidade do direito reclamado e 

o perigo de dano, razão pela qual deve a medida ser indeferida. 1 – Forte 

nos fundamentos acima, este Juízo DEFERE o pedido de tutela de urgência 

de natureza antecipada formulado pelo autor incidentalmente na exordial, 

com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para o fim de 

determinar o o bloqueio, impedimento de venda, transferência ou doação e 

permuta, impedindo consequentemente a comercialização da propriedade 

rural com 496,82 has situada na área maior de 2.994 has registrada na 

matrícula nº 2.886, livro nº 2-DK, Folha nº 187, no o Cartório do 1º 

Tabelionato e Registradoria da comarca de Chapada dos Guimarães/MT, 

bem como a averbação do presente processo juntamente a referida 

matrícula, nos termos do artigo 214, parágrafo 3º da lei 6.015/73 e artigo 

300 do CPC. 2 – Tratando-se a demanda em destaque de direitos 

disponíveis, estando preenchidos os requisitos da petição inicial 

estabelecido no art. 319 do Código de Processo Civil, não sendo hipótese 

de rejeição liminar da pretensão (ar. 332 do CPC), conforme o art. 334 do 

Código de Processo Civil DESIGNA-SE audiência de conciliação a ser 

realizada no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 

Chapada dos Guimarães/MT (CEJUSC), devendo as partes comparecer 

acompanhadas de seus respectivos advogados ou pela Defensoria 

Pública, conforme determina o art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 

3 – EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do réu, nos termos do art. 

248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser cumprido com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o comparecimento da 

audiência de conciliação acima designada, conforme determina o art. 334 

do Código de Processo Civil, 4 – O réu poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da data de audiência de conciliação, 

observando-se as normas dos artigos 336 e 337 do CPC, sem prejuízo de 

ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza o art. 343 do CPC, 

devendo ser certificado o prazo destes instrumentos pela Secretaria 

deste Juízo. 5 – Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. 6 – INTIME-SE o 

advogado do autor, via DJE, para o comparecimento na audiência de 

conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 7 – CONSIGNE-SE no 

expediente de comunicação das partes advertência de que a ausência 

delas na audiência de conciliação referida no item 2 irá acarretar multa por 

ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 2 % sobre o valor 

da causa ou da vantagem econômica pretendida, conforme determina o 

art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em conjunto 

manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 334, §4º, 

inciso I do CPC). 8 – Além disso, com fundamento na teoria dinâmica da 

prova, prevista no art. 373, §1º do CPC, DEFERE-SE o pedido para que 

seja oficiado ao Cartório de Registro Civil e Notas de Nossa Sra. do 

Livramento para que apresente toda documentação utilizada para 

lavratura da procuração que viabilizou todos os atos nulos subsequentes, 

determinando inclusive, a apresentação do segundo traslado da 

procuração de fls. 089, Livro n.º 014. 9 – Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, sendo obtida ou não a conciliação que deverá 

ser lavrado termo num ou noutro sentido, havendo ou não contestação e 

réplica, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins 

do artigo 347 do CPC. 10 – Ante as razões apresentadas, DEFERE-SE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 4º da Lei 
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1.060/50, c/c art. 98 do CPC. 11 – CUMPRA-SE. Chapada dos 

Guimarães/MT, 22 de janeiro de 2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito 1 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002745-17.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

J&F INVESTIMENTOS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMIN LOHBAUER OAB - SP231548 (ADVOGADO(A))

RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA OAB - SP66355 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO MATIAS (REQUERIDO)

MIRIAM APARECIDA SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002745-17.2019.8.11.0024. REQUERENTE: J&F INVESTIMENTOS S.A 

REQUERIDO: LUIS OTAVIO MATIAS, MIRIAM APARECIDA SANTOS SILVA 

1 – Sem delongas, depara-se com a necessidade de nomeação de 

“expert” para a avaliação, conforme o artigo 870, parágrafo único, do CPC, 

e também como requerido pela parte exequente. 2 – Posto isso, 

NOMEIA-SE um dos profissionais da Real Brasil Consultoria, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso para a avaliação 

da área objeto de penhora nos autos. 3 – INTIME-SE a empresa nomeada 

para, no prazo de 05 dias, apresentar a proposta de honorários periciais. 

4 – Após, INTIME-SE a parte exequente para, em caso de concordância, 

depositar o valor dos honorários periciais no prazo de 05 dias a fim de que 

seja dado início à avaliação do bem. Aqui não se apresenta quesitos ou 

assistente técnico: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. 

AVALIAÇÃO DE BENS CONSTRITOS. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE 

TÉCNICO E FORMULAÇÃO DE QUESITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE 

IMPENHORABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DEPRECANTE. A avaliação 

dos bens penhorados em procedimento executivo, de que tratam os 

artigos 680 a 685 do código de processo civil, não se confunde com a 

prova pericial prevista na fase de instrução, não havendo dispositivo a 

fundamentar a indicação de assistente técnico ou a formulação de 

quesitos. Não se enquadrando em uma das hipóteses do art. 747 do CPC, 

cumpre que a competência para o julgamento do incidente de 

impenhorabilidade é do juízo deprecante. NEGADO SEGUIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70020823845, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 

08/08/2007) 5 – Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre a avaliação, valendo o silêncio como concordância, 

oportunidade em que a parte exequente deverá manifestar expressamente 

se deseja a adjudicação do bem ou indicar a forma que pretende 

expropriar o bem a ser penhorado, observando-se as modalidades 

estabelecidas nos artigos 876 e 879 do CPC, sob pena de arquivamento. 

Saliente-se que é entendimento deste Juízo o fato de que a alienação de 

bens seja realizada observando-se a ordem preferencial, isto é, deve o 

exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte por esta 

modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 

expropriação judicial da coisa. 6 – Após, CONCLUSOS. Chapada dos 

Guimarães/MT, 22 de janeiro de 2020 RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002745-17.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

J&F INVESTIMENTOS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARMIN LOHBAUER OAB - SP231548 (ADVOGADO(A))

RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA OAB - SP66355 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS OTAVIO MATIAS (REQUERIDO)

MIRIAM APARECIDA SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE PINHEIROS (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1002745-17.2019.8.11.0024. REQUERENTE: J&F INVESTIMENTOS S.A 

REQUERIDO: LUIS OTAVIO MATIAS, MIRIAM APARECIDA SANTOS SILVA 

1 – Sem delongas, depara-se com a necessidade de nomeação de 

“expert” para a avaliação, conforme o artigo 870, parágrafo único, do CPC, 

e também como requerido pela parte exequente. 2 – Posto isso, 

NOMEIA-SE um dos profissionais da Real Brasil Consultoria, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso para a avaliação 

da área objeto de penhora nos autos. 3 – INTIME-SE a empresa nomeada 

para, no prazo de 05 dias, apresentar a proposta de honorários periciais. 

4 – Após, INTIME-SE a parte exequente para, em caso de concordância, 

depositar o valor dos honorários periciais no prazo de 05 dias a fim de que 

seja dado início à avaliação do bem. Aqui não se apresenta quesitos ou 

assistente técnico: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. 

AVALIAÇÃO DE BENS CONSTRITOS. INDICAÇÃO DE ASSISTENTE 

TÉCNICO E FORMULAÇÃO DE QUESITOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE 

IMPENHORABILIDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO DEPRECANTE. A avaliação 

dos bens penhorados em procedimento executivo, de que tratam os 

artigos 680 a 685 do código de processo civil, não se confunde com a 

prova pericial prevista na fase de instrução, não havendo dispositivo a 

fundamentar a indicação de assistente técnico ou a formulação de 

quesitos. Não se enquadrando em uma das hipóteses do art. 747 do CPC, 

cumpre que a competência para o julgamento do incidente de 

impenhorabilidade é do juízo deprecante. NEGADO SEGUIMENTO AO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70020823845, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Angelo Maraninchi Giannakos, Julgado em 

08/08/2007) 5 – Após, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 dias, 

manifestarem sobre a avaliação, valendo o silêncio como concordância, 

oportunidade em que a parte exequente deverá manifestar expressamente 

se deseja a adjudicação do bem ou indicar a forma que pretende 

expropriar o bem a ser penhorado, observando-se as modalidades 

estabelecidas nos artigos 876 e 879 do CPC, sob pena de arquivamento. 

Saliente-se que é entendimento deste Juízo o fato de que a alienação de 

bens seja realizada observando-se a ordem preferencial, isto é, deve o 

exequente manifestar o interesse na adjudicação, caso não opte por esta 

modalidade, deverá utilizar-se inicialmente da venda por iniciativa 

particular, sendo que, somente na sua frustração, revelar-se-á cabível a 

expropriação judicial da coisa. 6 – Após, CONCLUSOS. Chapada dos 

Guimarães/MT, 22 de janeiro de 2020 RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001251-20.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLODOALDO BARRETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA OAB - MT4907-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES- MT DECISÃO A assistência judiciária 

gratuita remonta suas origens no século XX, quando o texto constitucional 

de 1939, em seu art. 72, fez menção dessa proteção, exigindo 

"rendimento ou vencimento que percebe e os encargos pessoais ou de 

família", acompanhado de atestado de pobreza, expedido pelo serviço de 

assistência social (art. 74). Foi, entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 

que criou a "simples afirmativa", concluindo o texto do art. 4º da Lei 

1.060/50, finalizado pela atual redação da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 

1.060/50, conhecida como lei de assistência judiciária gratuita, prevê: Art. 

4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 
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condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família. (Redação dada pela Lei nº 7.510, 

de 1986). A Constituição, por sua vez, dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a Constituição da 

República – norma suprema – traga previsão expressa de que para o 

usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é necessária 

comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência pátria tem 

admitido a simples declaração da parte como presunção juris tantum de 

carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso haja 

provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com as 

despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma do 

§1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente, pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Código de Processo Civil preceitua em seu artigo 

99, § 2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o 

pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. Em aresto colhido no Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

especificamente no Recurso Especial n. 1.584.130/RS, sob a relatoria do 

Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do Novo Código de Processo Civil, 

restou consignado à presunção relativa atinente à declaração prestada 

pelo interessado no benefício, como também verberou no sentido da 

vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 1.050/1960, viabilizando, inclusive, o 

indeferimento de ofício do pedido havendo fundada razão que vislumbre a 

patente falta dos pressupostos legais para o acolhimento da gratuidade de 

justiça. Nesse sentido, segue a ementa do referido julgado: RECURSO 

ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO 

PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE 

RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. 

DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ 

JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA 

NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO 

REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE 

DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME 

DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. 

Por ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator 

Ministro Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o 

entendimento de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito 

discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. 

Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para 

fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimado a comprovar a insuficiência 

de recursos, o requerente apenas juntou cópia de extrato bancário 

contemporâneo à determinação judicial (id. 24085347), sem qualquer outra 

prova dos bens e direitos eventualmente existentes em seu nome, não 

obstante a decisão de id. 23794063 ter apresentado um rol exemplificativo 

de documentos hábeis a comprovar a situação de hipossuficiência. 

Depois, em análise do documento apresentado (id. 24085347), nota-se, 

além dos proventos da aposentadoria (acima de R$ 5.000,00), o 

recebimento de transferências bancárias sem identificação, bem como 

gastos em valores elevados a título de pagamento de serviços de TV por 

assinatura (SKY Serviços - R$ 332,46), o que, por si só, indica situação 

diversa de miserabilidade ou pobreza. Não bastasse, a requerente poderia 

ter apresentado outros extratos bancários, certidão de existência de 

dívidas ou mesmo certidões de não possuir carros ou imóveis, porém, não 

o fez. Destaca-se que o benefício da assistência judiciária gratuita é 

destinado as pessoas realmente necessitadas e a insuficiência de 

recursos deve ser demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as 

custas judiciais devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição 

inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto 

nos casos previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, 

reputa-se ausente comprovação da situação de hipossuficiência 

econômica e financeira. Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, 

inciso LXXIV, da CF/88, c/c art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, 

§2º do Código de Processo Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para 

regularização do pagamento das custas e despesas processuais no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo, ante a 

ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do 

processo. 3 – CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 22 de janeiro de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000217-10.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT (REU)

THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo : 

1000217-10.2019.8.11.0024. AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT, THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA I – 

Relatório Trata-se de ação civil pública ajuizada por MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES-MT e de THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, todos 

qualificados no encarte processual. Alega a parte autora, em síntese, que, 

atendendo a reivindicações da população residente na localidade Rio da 

Casca, zona rural deste município, instaurou inquérito civil no âmbito da 

Promotoria de Justiça a fim de verificar o sistema de abastecimento de 

água para consumo humano e controle da sua potabilidade. Ainda, que, 

após a realização de perícia técnica, teriam sido constatadas diversas 

irregularidades no fornecimento, acondicionamento e distribuição da água 

destinada ao consumo dos moradores, o que estaria colocando em risco a 

saúde daquelas pessoas. Requer, portanto, que os requeridos 

regularizem o fornecimento de água à comunidade Rio da Casca, 

garantindo a distribuição de água potável de qualidade, observando os 

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade, inclusive, a título de tutela 

antecipada. Com a inicial juntou documentos. A decisão de id. 18184154 

indeferiu a tutela antecipada requerida, sob o fundamento de que não teria 

sido constatado o periculum in mora no caso concreto. O Município de 

Chapada dos Guimarães apresentou manifestação no id. 18857826, 

aduzindo a ilegitimidade passiva dos requeridos, uma vez que o serviço de 

controle e abastecimento de água é descentralizado, atribuído ao Sistema 

Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, autarquia municipal criada pela Lei 

Municipal n. 947/2001. Pugna, portanto, pela sua exclusão do polo passivo 

e a consequente substituição pela autarquia responsável. Intimado o órgão 

ministerial, manifestou no id. 21109470, reiterando a legitimidade do ente 

municipal e que a criação de autarquias não afastaria as obrigações do 

Município de fiscalizar os serviços prestados e a qualidade da água 

fornecida para o consumo humano. Vieram os autos conclusos. II- 

Fundamentação Inicialmente, é de ser acolhida a preliminar arguida, com o 

reconhecimento da ilegitimidade dos requeridos indicados pela parte 

autora. Isso porque, como alegado pelo Município de Chapada dos 

Guimarães, o fornecimento do serviço de água fora descentralizado à 

autarquia instituída para esse fim, contendo, dentre as suas atribuições, a 

prestação dos serviços de saneamento rural, conforme consta da Lei 

Municipal n. 947/2001: “Art. 1° - Fica criado o SISTEMA AUTONOMO DE 

ÁGUA E ESGOTO - SAAE - DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, como 

entidade municipal autônoma, dotada de personalidade jurídica própria, 

dispondo de autonomia administrativa, econômica, patrimonial e financeira, 

na forma desta lei e da legislação a ela pertinente. Art. 2° - O SAAE-CG 

exercerá sua função no Município de Chapada dos Guimarães, 

competindo-lhe. I - estudar, projetar, executar diretamente ou mediante 

contrato de especialistas e instituições em saneamento básico, de direito 

público ou privado, remodelações dos sistemas públicos de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário do Município; II - Administrar, operar e 

conservar os serviços de água e esgoto; III - executar os serviços 

relativos às contas de consumo de água e esgoto; IV - acompanhar o 

faturamento e a arrecadação das taxas e tarifas decorrentes dos 

serviços prestados; V - promover o treinamento de seu pessoal e 

promover estudos e pesquisas para o aperfeiçoamento de seus serviços; 

VI - manter o intercâmbio com entidades relacionadas com a área de 

saneamento; VII - promover atividades voltadas para a preservação do 

meio ambiente e combate à poluição ambiental, particularmente dos cursos 

de água do Município nos limites previstos nesta Lei; VIII - incrementar 

programas de saneamento rural, no âmbito do município mediante o 

emprego de tecnologia apropriada e de soluções conjuntas para 

água-esgoto-módulo sanitário; (grifou-se) IX - acompanhar e supervisionar 

serviços de permissão ou concessão do serviço de água e esgoto, de 

acordo com os termos do contrato assinado; X - exercer quaisquer outras 

atividades relacionadas com saneamento urbano e rural, desde que 

assegurados os recursos necessários; (grifou-se) XI - promover 

articulações com outros setores para o exercício da política de águas 

públicas no Município, na forma disposta em regulamento; XII - elaborar 

programas de investimento para o setor de água e esgoto e pedidos de 

financiamentos junto aos órgãos estaduais, federais e outros. XIII - fica 

assegurado que qualquer projeto de terceirização ou privatização, deverá 

ter autorização do Legislativo”. Dentro desse contexto, as autarquias são 

entes administrativos autônomos, criados por lei específica, com 

personalidade jurídica de Direito Público interno, patrimônio próprio e 

atribuições específicas. Firmada essa premissa e sabendo que o pleito 

formulado na presente demanda refere-se a uma das atribuições da 

autarquia indicada, não há razão para manter a Municipalidade e a Prefeita 

Municipal no polo passivo da presente demanda. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rompimento de ramal de água que causou 

danos no imóvel dos autores – Polo passivo – Ação voltada contra a 

Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE – Ilegitimidade 

passiva do Município – O SAE é uma autarquia criada pela Lei Municipal nº 

808/1967, com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, 

econômica e financeira, sendo responsável pera reparação dos danos 

alegados – Inversão do ônus da prova bem determinada – Não 

caracterizada a litigância de má-fé – Preliminar rejeitada e recurso não 

provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2071629-39.2019.8.26.0000; 

Relator (a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; 

Foro de Ourinhos - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2019; Data de 

Registro: 30/04/2019)” “ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – 

Responsabilidade Civil – Danos materiais e morais – Alegação de falha na 

prestação de serviço de coleta de esgoto – Ação voltada contra o 

Município de São Carlos e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São 

Carlos – SAAE – Ilegitimidade passiva do Município – O SAAE é uma 

autarquia criada pela Lei Municipal nº 6.199/69, com personalidade jurídica 

e patrimônio próprios, sendo responsável pera reparação dos danos 

alegados – Preliminar acolhida INDENIZAÇÃO – Responsabilidade Civil – 

Danos materiais e morais – Refluxo de esgoto, com inundação em 

residência – Falha na prestação de serviço pela autarquia municipal 

responsável pelo abastecimento de água e coleta de esgoto – Ausência 

de demonstração de excludente de responsabilidade – Danos materiais e 

morais caracterizados – Valores indenizatórios bem fixados – Honorários 

de Advogado arbitrados com equidade – Recurso não provido. (TJSP; 

Apelação Cível 1004967-37.2014.8.26.0566; Relator (a): Reinaldo Miluzzi; 

Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Público; Foro de São Carlos - Vara 

da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/12/2016; Data de Registro: 

13/12/2016)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ACIDENTE AUTOMOBILISTICO. DEPRESSÃO NA PISTA. BUEIRO. SERVIÇO 

DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS. SAAE. LEI 

MUNICIPAL CRIADORA DA AUTARQUIA. RESPONSABILIDADE. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO DO FEITO. Se pelo 

município foi editada e decretada lei municipal criando autarquia para gerir 

os serviços de água e esgoto, com autonomia própria, a ela compete 

responder por qualquer tido de ação concernente à indenização por 

deficiência causada na pista de rolamento ocasionando acidente com 

vítima fatal. Incensurável é a decisão que declara a ilegitimidade passiva, 

bem como a extinção do feito contra o município, uma vez que existe lei 

municipal criadora de autarquia para gerir o seu serviço de água e esgoto, 

com autonomia própria, devendo esta responder por indenização 

decorrente de depressão em sua galeria. (TJMG - Agravo de Instrumento 

1.0672.08.315855-6/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/09/2009, publicação da súmula em 

02/10/2009)” Depois, se existisse uma possibilidade de que eventual 

omissão na prestação do serviço público tivesse decorrido da falha na 

fiscalização e controle – imputável à Municipalidade – aí sim haveria 

elementos para justificar o ajuizamento de uma ação própria e específica 

para essa finalidade. Por ora, contudo, não se justifica a presença dos 

réus no polo passivo. Por outro lado, cumprindo a parte requerida o 

disposto no art. 339, caput, do CPC, indicou expressamente o sujeito 

passivo da relação jurídica discutida nos autos, contudo, mesmo intimada 

para manifestar, deixou o Ministério Público de pugnar pela substituição do 

réu, na forma dos §§ 1º e 2º do art. 339 do CPC. Assim, é de ser 

reconhecida a extinção da demanda, diante da ilegitimidade passiva dos 

requeridos. III- Dispositivo Diante do exposto, este Juízo ACOLHE a 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte requerida e JULGA 

EXTINTO o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, 

do CPC. Sem custas e honorários advocatícios. Certificado o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações necessárias. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 22 de janeiro de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001032-07.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

THEIVISON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

IONE GERALDA GONTIJO BORGES OAB - MT10346/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de janeiro de 2020. 

Edgar José de Oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-65.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS OLIVEIRA DE MORAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte exequente para, no prazo de 05 dias, manifestar 

acerca da petição ID 28146035 informando o pagamento da condenação 

imposta, requerendo o que de direito. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de 

janeiro de 2020. Edgar José de oliveira - Auxiliar Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-82.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões 

aos Embargos de Declaração no prazo de 05 dias, nos termos do ato 

ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de janeiro de 2020. 

Edgar José de oliveira - Auxiliar Judiciário. Vale ressaltar que a petição ID 

28146441 refere - se contrarrazões ao recurso

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000400-78.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA DA GLORIA VIANNA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO OAB - MT11645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso Inominado no prazo de 10 dias, nos termos do ato ordinatório dos 

autos. Chapada dos Guimarães-MT, 22 de janeiro de 2020. Edgar José de 

oliveira - Auxiliar Judiciário

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-14.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DENIZARD ALVES MACHADO (REQUERENTE)

MARLUCE DA SILVEIRA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILENE PEDROSO FERREIRA OAB - MT27619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

CHAPADA DOS GUIMARÃES DENIZARD ALVES MACHADO e outros 

BANCO DO BRASIL SA e outros Vistos etc. Após o precedente firmado 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 

631240/MG passa a ser imprescindível nas ações previdenciárias o prévio 

requerimento administrativo para qualificação do interesse processual. 

Partindo de tal premissa, interpretação diversa não pode ser dada às 

relações de consumo. Trata-se de dar efetividade à regra do art. 3°, §§ 2° 

e 3°, do Código de Processo Civil, segundo a qual é dever do estado-juiz 

promover “sempre que possível, a solução consensual do conflito”, 

evitando-se, assim, a judicialização desnecessária, quando há meio 

administrativo mais célere e menos oneroso à parte na resolução do 

conflito. É certo que com o advento da plataforma virtual 

‘consumidor.gov.br’, desenvolvida pelo Governo Federal visando promover 

a interlocução entre consumidores e empresas para solução alternativa de 

conflitos de consumo pela internet, o consumidor pode, sem burocracia, 

com mero cadastro na plataforma, estabelecer contato com a empresa 

cadastrada visando solucionar o impasse. Portanto, dada facilidade do 

acesso e a eficiência da ferramenta, nas ações que envolvam relação de 

consumo, ainda que em trâmite, o interesse processual deve ser 

demostrado após tentativa de solução do conflito perante o referido sítio 

eletrônico, que, de acordo com as informações atuais, tem obtido índice de 

conciliação no patamar de 80% (oitenta por cento). Ademais, deve-se 

levar em consideração o Acordo de Cooperação Técnica n° 53/2017 

firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo como objetivo “promover 

ações conjuntas para o incentivo e aperfeiçoamento de métodos 

autocompositivos de solução de conflitos de consumos voltados para a 

redução e prevenção de litígios judicializados, através do uso da 

plataforma CONSUMIDOR.GOV.BR”. Desta forma, considerando que as 

empresas são cadastradas no referido site, intime-se o promovente, na 

pessoa de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 

art. 321 do Código de Processo Civil, emendar a inicial trazendo aos autos 

a tentativa de resolução administrativa do conflito na referida plataforma 

eletrônica (requerimento administrativo), para o cumprimento do requisito 

do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob pena de extinção. 

Transcorrido o prazo acima, certifique-se e volvam-me conclusos. 

Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Ofício Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1001017-38.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

ROBSON DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

KARLA PATRICIA DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS DA SILVA ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Ofício n.º 

0003/2020/JUIZADO/PJE Chapada dos Guimarães, 17 de Janeiro de 2020 

Processo: 1001017-38.2019.8.11.0024; PJE; Espécie: ALVARÁ JUDICIAL - 

LEI 6858/80 (74)/[LEVANTAMENTO DE VALOR] REQUERENTE: CARLOS 

DE MELO ANDRADE, ROBSON DE MELO ANDRADE, KARLA PATRICIA DE 

MELO ANDRADE REQUERIDO: CARLOS DA SILVA ANDRADE Prezado(a) 

Senhor(a): Ao tempo em que o(a) cumprimento, REQUISITO de Vossa 

Senhoria informação e demonstração, acerca de eventual existência de 

saldo de Conta(s) Bancária(s) e/ou FGTS, PIS/PASEP em nome do de 

cujus CARLOS DA SILVA ANDRADE, CPF: 284.834.721-04, RG: 048.841 

SSP/MT, conforme documentos anexados, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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Atenciosamente, (assinado digitalmente) Leonísio Salles de Abreu Júnior 

Juiz de Direito AO BANCO BRADESCO ATT: GERÊNCIA GERAL AGÊNCIA 

DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - 

CEP: 78195-000 - TELEFONE: (65) 33011236

Ofício Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000978-41.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

CARLOS DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

KARLA PATRICIA DE MELO ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRIS ALBERTO MELO FONSECA OAB - MT26145/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLISETH FATIMA ALVES DE MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES Ofício n.º 

005/2020/JUIZADO/PJE CHAPADA DOS GUIMARÃES, 17 de Janeiro de 

2020 Processo: 1000978-41.2019.8.11.0024; Tipo: Cível; Espécie: 

ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80 (74)/[Levantamento de Valor] 

REQUERENTE: ROBSON DE MELO ANDRADE, CARLOS DE MELO 

ANDRADE, KARLA PATRICIA DE MELO ANDRADE REQUERIDO: OLISETH 

FATIMA DE MELO ANDRADE Prezado(a) Senhor(a): Ao tempo em que o(a) 

cumprimento, REQUISITO de Vossa Senhoria informação e demonstração, 

acerca de eventual existência de saldo de Conta(s) Bancária(s) e/ou 

FGTS, PIS/PASEP em nome do de cujus OLISETH FÁTIMA DE MELO 

ANDRADE, CPF: 138.700.761-00, RG: 184.921 SSP/MT, conforme 

documentos anexados, no prazo de 15 (quinze) dias. Atenciosamente, 

(assinado digitalmente) Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito AO 

BANCO DO BRASIL ATT: GERÊNCIA GERAL AGÊNCIA DE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011236

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002285-30.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO AUGUSTO NEVES OAB - MT12012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1002285-30.2019.8.11.0024 EXEQUENTE: LUCIANO 

AUGUSTO NEVES EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Intime-se a Fazenda Pública para que, no prazo de trinta (30) dias, 

querendo, oponha embargos, conforme a disposição do artigo 535 do 

Código de Processo Civil. Em igual prazo, deverá o exequente depositar 

em juízo as certidões físicas que deram ensejo à presente execução. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. 22 de janeiro de 2020

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001395-91.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA DO LAGO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1001395-91.2019.8.11.0024 REQUERENTE: ALEXANDRE 

ADAELSIO DA CRUZ REQUERIDO: RENATO PEREIRA DO LAGO Vistos etc. 

Defiro o pedido do id 24845117, transcorrido o prazo sem o cumprimento 

da diligência, devolva-se no estado em que se encontra. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000084-36.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - MT17663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIZE ERENILDES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DESPACHO 

PROCESSO Nº 1000084-36.2017.8.11.0024 EXEQUENTE: L. A. M. FOLINI 

COBRANCAS - ME EXECUTADO: ALAIZE ERENILDES DA SILVA Vistos 

etc. Na forma do artigo 513, §2º, do Código de Processo Civil, intime-se a 

parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor 

indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido 

de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 

transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, ini-cia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação, nos termos do art. 525 do 

CPC. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo estabelecido, o débito 

será acrescido de multa de dez por cento (10%), conforme art. 523, §1º, 

do CPC. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 16 de janeiro de 2020

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-94.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA OAB - MT17829-O (ADVOGADO(A))

JAEDER BATISTA CARVALHO OAB - 094.799.456-49 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE (INTERESSADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Vistos, etc. I – Recebo a inicial, uma vez preenchidos os requisitos legais. 

II - No que tange ao pedido de antecipação de tutela, temos a ressaltar que 

são imprescindíveis para sua concessão, dois requisitos, quais sejam, a 

verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo 

Civil. É inegável a presença do primeiro requisito, uma vez que, em juízo de 

cognição sumária, demonstra a parte autora estar privada do fornecimento 

do serviço de água, e sendo este essencial, deverá este ser 

restabelecido enquanto perdurar a demanda. O fundado receio de dano 

irreparável também é manifesto, em razão de que, por estar a parte autora 

obstada de utilizar do serviço. O que, é certo, culmina em diversos danos, 

conforme já apontado na inicial. No tocante ao pedido de suspensão das 

cobranças, não demonstrando a parte autora a ilegitimidade das mesmas, 

indefiro a tutela de urgência. Diante do exposto, presentes os requisitos 

necessários para sua concessão, defiro em parte o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, a fim de determinar a parte requerida, 

para que, no prazo de vinte e quatro horas (24h), restabeleça o serviço 

de água, mesmo que, eventualmente, o prazo recaia em regime de plantão. 

III- Aguarde-se a realização de audiência de conciliação. IV- Proceda-se à 

citação, via correio, com aviso de recebimento da parte reclamada, 

cientificando-a de que deverá comparecer o seu representante, e, ainda, 

de que não havendo acordo, terão o prazo de 05 (cinco) dias para 

apresentação de defesa escrita, ambos sob pena de revelia. V- 

Intimem-se a reclamante e seu advogado, da audiência a ser designada, 

cientificando o(a) primeiro(a) de que sua ausência ao ato importará na 

extinção do processo nos termos do art. 51, inciso I da Lei 9099/95. VI- 

Intimem-se. VII- Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000345-64.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:
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IVANILDES DA SILVA RONDON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA DE MELO BARBOSA CAMPOS OAB - MT11788/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000345-64.2018.8.11.0024. EXEQUENTE: IVANILDES DA SILVA 

RONDON . EXECUTADO: SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE 

CHAPADA DOS GUIMARAES . Vistos etc. Não há que se falar em nulidade 

sob a qual a parte dê causa. No caso os autos, o advogado da empresa, 

regularmente habilitado, recebeu as intimações, logo, válidas. Quanto à 

responsabilidade, entendo que deve ser resolvida entre o antigo causídico 

e a empresa requerida, uma vez que era entre eles a relação comercial 

que gerou efeitos jurídicos no referido processo, cabendo além da 

responsabilidade administrativa junto ao Tribunal de Ética e Disciplina da 

OAB (art. 34, XI do EOAB), ou a competente ação de regresso, caso o 

requerido se veja prejudicado financeiramente. A nova advogada está 

regularmente habilitada, e receberá as intimações do momento em que se 

habilitou nos autos, para frente. Desta forma, indefiro o pedido de 

nulidade, por não haver nulidade a ser sanada. Intime-se a Fazenda 

Pública para que, no prazo de trinta (30) dias, querendo, oponha 

embargos, conforme a disposição do artigo 535 do Código de Processo 

Civil. Chapada dos Guimarães, data da assinatura.

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001490-40.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LETICIA RAMOS RIBEIRO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MARIA JOSE RAMOS RIBERIO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso 

XVIII da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos 

INTIMANDO a Defensoria Pública, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca do laudo id. 261162002. Colider, 22/01/2020 Irene 

celiane Luque Auxliar Judiciária

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001441-28.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DUILIO FLAVIO ALVES DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA VIANA ROCATTO (EXECUTADO)

VALDIR ROCATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001441-28.2019.8.11.0009. EXEQUENTE: DUILIO 

FLAVIO ALVES DE ALENCAR EXECUTADO: ANTONIA VIANA ROCATTO, 

VALDIR ROCATTO Vistos etc. Como é cediço, a Carta Magna só permite o 

acesso gratuito à Justiça aos necessitados desde que comprovem a 

insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV, da CF). Embora possa ser 

concedido, em princípio, mediante mera afirmação de miserabilidade (art. 

99, § 3º, do CPC), não se impõe que o pedido seja obrigatoriamente aceito, 

podendo o magistrado indeferir o benefício “se houver nos autos 

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade" (§ 2º do referido dispositivo legal). In casu, os 

elementos dos autos revelam suficiência econômica por parte do autor, 

haja vista o dispêndio financeiro noticiado no feito e o fato do autor ser, 

conforme sua própria qualificação, “escriturário bancário”. Assim, na 

forma do art. 99, § 2º, do CPC, faculto à parte autora comprovar, no prazo 

de cinco (5) dias, o estado de hipossuficiência alegado, juntando aos 

autos documentos que comprovem a insuficiência econômica (cópias dos 

três últimos holerites e extratos de suas contas corrente e poupança), ou 

para que, no prazo de quinze (15) dias, recolha as custas e taxas iniciais, 

sob pena de cancelamento da distribuição e consequente extinção do 

processo. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000836-82.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LB SERVICOS MEDICOS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (REU)

Estado de Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000836-82.2019.8.11.0009. AUTOR(A): LB 

SERVICOS MEDICOS LTDA REU: INSTITUTO PERNAMBUCANO DE 

ASSISTENCIA E SAUDE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

CERTIFIQUE-SE a Serventia quanto à tempestividade dos embargos de id. 

22690673. Em sendo tempestivo, nos termos do art. 702 do CPC, 

INTIME-SE a parte embargada para, querendo, no prazo de quinze (15) 

dias, apresentar resposta. Em outro cenário, tornem os autos conclusos 

para deliberações. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinada 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 83801 Nr: 1164-39.2013.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT, JANAINA MACEDO RIBEIRO 

POSSMOSER - OAB:15845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE VIEIRA - OAB:26417- A

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial 

para o fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por 

invalidez permanente no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), devendo ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde o 

evento danoso, na forma dos arts. 394 e 395 do Código Civil c.c. a Súmula 

580 do Superior Tribunal de Justiça, mais juros moratórios de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, consoante o art. 405 do Código Civil c.c. 

o art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional e a Súmula 426 do Superior 

Tribunal de Justiça, e, com isso, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do 

mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte ré 

ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 

10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos 

termos do art. 85, § 2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas necessárias.PUBLIQUE-SE e INTIME-SE.CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000097-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CICERA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca dos documentos ( contestação) protocolados pelo 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000093-72.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ROSENDO SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca dos documentos ( contestação) protocolados pelo 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000253-97.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SANTOS AMARAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca dos documentos ( contestação) protocolados pelo 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000494-71.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca dos documentos ( contestação) protocolados pelo 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000503-33.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALBENIR PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B 

(ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca dos documentos ( contestação) protocolados pelo 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000501-63.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROMILDO MENDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Silvio Luís Tietz OAB - MT0007809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca dos documentos ( contestação) protocolados pelo 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001934-39.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca dos documentos ( contestação) protocolados pelo 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000585-64.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ALEXSANDRO STROHER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MIDIA CARBO FERNEDA BORGUETTI OAB - MT21097/O (ADVOGADO(A))

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT15523-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca dos documentos ( contestação) protocolados pelo 

requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000388-12.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR APARECIDA DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da parte autora, para que se 

manifeste, acerca dos documentos ( contestação) protocolados pelo 

requerido.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89564 Nr: 2585-30.2014.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO 

os advogados das partes, do retorno do mesmo do TRF a este Juízo, para 

querendo, se manifestem, NO PRAZO DE 05 DIAS. Autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 91419 Nr: 255-26.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA GONZAGA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDERSON FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO 

os advogados das partes, do retorno do mesmo do TRF a este Juízo, para 

querendo, se manifestem, NO PRAZO DE 05 DIAS. Autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93142 Nr: 1423-63.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO PAMPOLINI AVANCÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO LUIS TIETZ - 

OAB:7809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO 

os advogados das partes, do retorno do mesmo do TRF a este Juízo, para 

querendo, se manifestem, NO PRAZO DE 05 DIAS. Autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 99600 Nr: 1896-15.2016.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA MOREIRA PEDROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Processual vigente e conforme autorização do 

artigo 203, § 4º do CPC, Seções 8,16 E 35 da CNGC e Portaria nº 02/2018 / 

2ª Vara- Comarca Colíder- MT, impulsiono os presentes autos, INTIMANDO 

os advogados das partes, do retorno do mesmo do TRF a este Juízo, para 

querendo, se manifestem, NO PRAZO DE 05 DIAS. Autos em referência 

que se encontram à disposição na Secretaria.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 116226 Nr: 322-49.2019.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NATALIE OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 322-49.2019.811.0009 – Código n°. 116226

Despacho

Vistos, etc.

Ante a certidão de fl. 12, AGUARDE-SE o retorno da referida ação penal e, 

após, CUMPRA-SE a determinação de fl. 11.

Às providencias.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 116282 Nr: 362-31.2019.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO VITOR DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 362-31.2019.811.0009 – Código n°. 116282

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista que o presente incidente busca a restituição dos mesmos 

objetos requestados nos autos 115102 (apenso), e que fora protocolado 

posteriormente àquele, DESAPENSE-SE e ARQUIVE-SE.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 119996 Nr: 2607-15.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVAL ROSENDO DA SILVA, WILLIAN 

MIYAKI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA DA FACULDADE -COLIDER -FACIJUR - OAB:

 Autos nº. 2607-15.2019.811.0009 – Código nº. 119996

Despacho

Vistos, etc.

1. Da análise dos autos, verifica-se que a Dra. Francislaine Candido de 

Almeida fora nomeada para patrocinar a defesa do acusado Willian Miyaki 

da Silva (fl. 177), em razão de que à época a Comarca estava sem 

Defensor Público e o Núcleo de Prática de Jurídicas da FACIDER já estava 

representado o corréu Genival Rosendo da Silva, tendo o Núcleo 

requerido a nomeação de dativo, vez que as defesas eram conflitantes (fl. 

176).

Todavia, considerando que por meio da Portaria nº. 01451/2019/DPG fora 

lotado Defensor Público nesta Comarca, que entrou em exercício em 

17/01/2020, REVOGO a nomeação da Dra. Francislaine Candido de 

Almeida, devendo a Defensoria Pública dar continuidade à defesa do 

acusado Willian Miyaki da Silva que, previamente já manifestou seu 

interesse em ser assistido pela referida instituição (fl. 172).

Ainda, diante da nomeação de dativo, ARBITRO em favor da causídica 

honorários advocatícios em 1 URH.

2. No mais, considerando o ofício nº 09/2020 – 1ª DPE – Colider – MT 

(anexo), REDESIGNO a solenidade outrora aprazada para o dia 17 de 

fevereiro de 2020, às 13h30.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101021 Nr: 19171-48.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR AUGUSTO SALDANHA BIRTCHE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - 

OAB:13.968/MT

 Autos nº. 19171-48.2011.811.0042 – Código nº. 101021

Despacho

Vistos, etc.

Ante a certidão de fl. 497, EXPEÇA-SE novamente Carta Precatória para o 

juízo da comarca de Cuiabá/MT, devendo o Oficial de Justiça diligenciar 

também no endereço laboral do réu, exarando minuciosamente a(s) 

tentativa(s) de intimação.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100746 Nr: 2691-21.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO RANYEL MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Autos nº. 2691-21.2016.811.0009 – Código nº. 100746

Despacho

Vistos, etc.

Em atenção à certidão de fl. 292, DETERMINO:

 1- OFICIE-SE o Setor de Depósitos para que informe se os objetos 

apreendidos à fl. 23 estão acautelados em juízo.

2- Em caso positivo, CUMPRA-SE conforme determinado na sentença de 

fls. 173/177.

3- Em caso negativo, CERTIFIQUE-SE, e não havendo demais pendencias, 

ARQUIVE-SE o feito.

 Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 89844 Nr: 2822-64.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 Autos nº. 2822-64.2014.811.0009 – Código nº. 89844

Despacho

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl. 137, INTIME-SE o réu para que, no prazo de 

30 (trinta) dias, informe os dados bancários necessários ao levantamento 

do valor remanescente, recolhido a título de fiança (fl. 42), salientando que 

a inércia importará, desde já, a perda em favor do FUNPEN, devendo, 

neste caso, a serventia adotar as providências necessárias para a 

transferência.

Caso não seja encontrado, INTIME-O por edital.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86315 Nr: 3723-66.2013.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES BATISTA, WELTON SANTOS ALVES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 3723-66.2013.811.0009 – Código nº. 86315

Despacho

Vistos, etc.

Analisando detidamente os autos verifico que embora tenha sido deferido 

o pedido de restituição (fls. 18/19), os requerentes não foram intimados, 

de modo que até a presente data os objetos continuam apreendidos (fls. 

25/26).

 Isto posto, INTIMEM-SE os requerentes para que, no prazo de 30 (trinta) 

dias, compareçam à Diretoria do Fórum desta comarca e procedam à 

restituição.

 Caso não sejam encontrados, INTIME-OS por edital, e decorrido o prazo, 

nova conclusão.

 Cumpra-se.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88331 Nr: 1575-48.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILSON DA SILVEIRA COLARES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NUCLEO DE PRATICA 

JURIDICA DA FACULDADE -COLIDER -FACIJUR - OAB:

 Autos n°. 1575-48.2014.811.0009 – Código n°. 88331

Despacho

Vistos, etc.

1. Em atenção à certidão de fl. 210, consigno que o réu foi declarado revel 

(fl. 131), sendo desnecessária sua intimação pessoal, portanto, INTIME-O 

por edital acerca da sentença penal condenatória.

2. Quanto ao bem apreendido à fl. 64, já destinado na sentença de fls. 

165/170, INTIME-O também por edital para, no prazo de 30 (trinta) dias, 

comparecer à Diretoria do Fórum desta comarca, a fim de proceder à 

restituição, salientando que a inércia importará, desde já, a perda em favor 

da União, devendo, neste caso, ser oficiada a Diretoria do Fórum para que 

tome as providencias que entender cabíveis.

3. Transcorrido o prazo do edital, certifique-se e faça-me concluso 

novamente.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 117875 Nr: 1347-97.2019.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DYEISON HENRIQUE DA SILVA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE COLIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT- 20.430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 1347-97.2019.811.0009 – Código nº. 117875

Despacho

Vistos, etc.

Ante a certidão de fl. 10, DETERMINO:

1. REITERE-SE a intimação do advogado.

2. Mantendo-se inerte, INTIME-O pessoalmente.

 Após, nova conclusão.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro
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 Cod. Proc.: 115014 Nr: 3457-06.2018.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, Midiã Carbo Ferneda Borguetti - OAB:21097-O

 Autos nº. 3457-06.2018.811.0009 – Código nº. 115014

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado, não 

foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, de modo 

que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do artigo 397, 

do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 27 de maio de 2020, às 

13h30min, para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes;

2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, REQUISITANDO-SE 

e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias.

3) INTIME-SE o acusado da audiência ora designada e ainda para ser 

interrogado.

4) NOTIFIQUEM-SE o Ministério Público e a Defesa.

5) DETERMINO à Secretaria que cumpre o contido no item “f” da decisão 

de fls. 82/83.

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101820 Nr: 3484-57.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 3484-57.2016.811.0009 – Código nº. 101820

Despacho

Vistos, etc.

Considerando que ainda falta a oitiva das testemunhas Juniaglas de Paula 

e Paulo César Dias Rocha (fl. 181), além do interrogatório da acusada 

Cristina da Silva Souza, DESIGNO a audiência para o dia 26 de maio de 

2020, às 13h30min.

Às comunicações de praxe.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115102 Nr: 3520-31.2018.811.0009

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOÃO VITOR DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE 

COLÍDER/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n°. 3520-31.2018.811.0009 – Código n°. 115102

Despacho

Vistos, etc.

Em atenção à manifestação de fl. 17-v, OFICIE-SE a autoridade policial 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe a este juízo se há 

necessidade dos bens descritos na fl. 07 permanecerem acautelados, 

discriminando os que não guardam interesse ao deslinde das 

investigações, se for o caso.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 53378 Nr: 817-11.2010.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINETE DA SILVA JESUS, NILSON GIMENEZ 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:20055/MT, Lucimar Rodrigues de Freitas Valerio - 

OAB:18267, RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Autos nº. 817-11.2010.811.0009 – Código nº. 53378

Despacho

Vistos, etc.

Ante o teor da certidão de fl. 4.698, REITERE-SE a intimação da defesa do 

acusado para apresentação das razões recursais, no prazo legal.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 115544 Nr: 3771-49.2018.811.0009

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DE 

COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JOÃO 

FERREIRA DE LIMA, JAKERSON CARLOS HONORATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, ANA PAULA MOURA - 

OAB:21118/O

 Autos nº. 3771-49.2019.811.0009 – Código nº. 115544 (...) Assim, 

inexistindo qualquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP, RECEBO 

a denúncia em todos os seus termos, por conseguinte: (...) 2. Do 

arquivamento com relação aos fatos ocorridos em face de Jakerson 

Carlos Honorato. Com razão a nobre representante do Ministério Público 

em promover o arquivamento do presente inquérito com relação ao 

indiciado Jakerson Carlos Honorato sobre o suposto crime praticado em 

face de Edmar Domingos Germano e Diogo de Oliveira Rodrigues. Digo 

isso, pois o indiciado em suas declarações alegou que durante a briga 

estava no interior do veículo GM Celta de cor branca de propriedade do 

indiciado João (fl. 22), fatos esses que foram confirmados por meio das 

declarações dos indiciados Bruno (fl. 39) e João (fl. 59). Desta forma, não 

há elementos suficientes que possam dar suporte a instauração de uma 

ação penal, a saber, evidências da autoria na pessoa do indiciado, de 

modo que o arquivamento é medida que se impõe. Dessa maneira, 

constata-se a ausência de justa causa para a instauração da ação penal, 

ante a atipicidade do fato, sendo o arquivamento da peça policial medida 

que se impõe. Posto isso, nos termos do art. 28 do Código de Processo 

Penal, DETERMINO o arquivamento do presente inquérito em relação 

Jakerson Carlos Honorato quanto aos fatos supramencionados, 

ressalvado a possibilidade de desarquivamento nos termos do art. 18 do 

CPP. Às providências. Cumpra-se. Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 117466 Nr: 1123-62.2019.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS BRUM DE LIMA, FABIANA 

CRISTINA FENSTERSEIFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:
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 Autos n°. 1123-62.2019.811.0009 – Código n°. 117466

Despacho

Vistos, etc.

Em atenção à certidão de fl. 258, consigno que nesta oportunidade o CD 

encartado à fl. 173 foi substituído, portanto, ENCAMINHEM-SE os autos 

novamente ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

 Às providencias.

 Colíder/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100851 Nr: 2763-08.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LINDOLFO SOUZA, JAQUESON 

LINDOLFO, RONI HENRIQUE DUARTE, THANUZYO MARQUES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

ELISANGELA PERAL DA SILVA - OAB:13404/MT, MARLUCE NÚBIA 

BALDO DOS SANTOS MACULAN - OAB:OAB-MT 20.027/O, NUCLEO DE 

PRATICAS JURIDICAS DA FACIDER - FACIJUR - OAB:

 Autos nº. 2763-08.2016.811.0009 – Código nº. 100851

Despacho

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl. 673, INTIME-SE por edital o réu Fábio 

Lindolfo Souza, e após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, 

DESTRUA o referido bem.

 Após, não havendo demais pendencias, ARQUIVE-SE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Colíder-MT, 21 de janeiro de 2020.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 52378 Nr: 3179-20.2009.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE RODRIGUES DE FREITAS, MARCIO 

MONTEIRO JAYME, AMÉRICO TRIPODI FILHO, VALDINEI CRISTIANO 

ULIANO, CELIOMAR FERREIRA, RAFAELA RODRIGUES DOS SANTOS, 

ALINE MARQUES DA SILVA, ELTON DE JESUS SILVA - nome verdadeiro 

LUIZ CARLOS DE JESUS, FRANCIVALDO DA SILVA MENEZES, OZENI 

BATISTA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 

6.908-A, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES 

- OAB:, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, LUIS EDUARDO OLIVEIRA 

MIRANDA - OAB:10.394/MT, Luiz Fernando Cassilhas Volpe - 

OAB:53553/SP, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/MT 10.629, ROGÉRIO LAVEZZO - OAB:5709

 Autos nº. 3179-20.2009.811.0009 – Código nº. 52378

Despacho

Vistos, etc.

Considerando a certidão de fl. 6.950, INTIME-SE por edital o réu Américo 

Tripodi Filho e, transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda 

a DESTRUIÇÃO dos referidos pertences (RG, CPF, título de eleitor, cartões 

bancários).

 Ressalte-se que a destruição não importará em prejuízo, tendo em vista 

que o interessado poderá requerer a 2ª via dos documentos pessoais, 

bem como solicitar novos cartões junto a agencia bancária.

Não havendo demais pendencias, ARQUIVE-SE.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Colíder-MT, 21 de janeiro de 2020.

 Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002197-37.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA PEREIRA LIMA DOS SANTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MÁRCIO AUGUSTO LANZA (REQUERIDO)

MAGDA ARAGÃO CAVALHEIRO (REQUERIDO)

MARCIA AUGUSTO LANZA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1002197-37.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Inadimplemento]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: NEUZA PEREIRA LIMA DOS SANTOS EIRELI POLO 

PASSIVO: Nome: MARCIA AUGUSTO LANZA e outros Certifico para todos 

os efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos INTIMANDO a(s) parte(s) requerente(s), através 

do(a) Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, por todo o teor da correspondência devolvida id. 27823229, para, 

querendo apresentar o endereço atualizado da requerida para fins de 

citação/intimação, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001303-61.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA ALVES PIZZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001303-61.2019.8.11.0009 ESPÉCIE: [Seguro, 

Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ELZA ALVES PIZZE POLO PASSIVO: 

Nome: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS Certifico para todos os efeitos 

de direito, que autorizada pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

i m p u l s i o n a r  e s t e s  a u t o s  I N T I M A N D O  a ( s )  p a r t e ( s ) 

r e q u e r i d a ( s ) / r e c o r r i d a ( s ) ,  a t r a v é s  d o ( a ) 

Advogado(a)/Defensor(a)/Procurador(a), legalmente constituído nos 

autos, para, querendo apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado id. 

28208659 e anexos, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002140-19.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WALBER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Decisão Vistos, etc. Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais 

aforada por Walber de Oliveira em detrimento de Energisa Mato Grosso 

Distribuidora de Energia S.A, partes qualificadas, objetivando, em sede 

liminar, que a promovida abstenha-se de interromper o fornecimento de 

energia elétrica. Aduz que o requerente é detentor da Unidade 

Consumidora nº 6/2543516-5, localizada na zona rural do município de 

Colíder/MT. Assevera que foi surpreendido no mês de janeiro de 2019 com 

uma fatura no valor de R$ 2.492,81 (dois mil quatrocentos e noventa e 

dois reais e oitenta e um centavos). Sustenta que não consumiu energia 

em quantidade que gerasse a elevação da fatura, bem como que buscou 

solução junto ao PROCON do município, no entanto, não obteve êxito. 

Vieram-me conclusos. É o que me cumpria relatar. Decido. Enuncia o art. 

300 do CPC que: “A tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Nesse viés, no que tange à 

probabilidade do direito, em se tratando de relação consumerista, este 

Juízo comunga do entendimento da desnecessidade do consumidor 

produzir a dita prova negativa. Assim, na espécie, não seria crível, a priori, 

exigir da parte autora a comprovação cabal da inexistência da dívida. 

Entretanto, não vislumbro perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do 

processo, porquanto além dos fatos deduzidos na presente ação já terem 

sido objeto dos autos nº. 1001184-03.2019.8.11.0009 sendo esta ação 

extinta porque o autor deixou de comparecer na audiência de conciliação, 

o débito discutido é decorrente do mês de janeiro de 2019, sendo que até 

a presente data o autor, ao que tudo indica, está utilizando os serviços da 

promovida, de modo que não há qualquer prejuízo. Portanto, INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA requestada e, por conseguinte, DETERMINO: a) À 

CITAÇÃO da parte requerida para comparecimento à audiência de 

conciliação a ser designada, oportunidade em que poderão contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da Lei 9.099/1995, 

sendo facultada a formulação de pedidos contrapostos (art. 31, da Lei 

9.099/1995), devendo a citação conter em seu bojo a ressalva de que o 

não comparecimento à sessão de conciliação, ou à audiência de instrução 

e julgamento, implica na presunção de verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial (art. 20, da Lei 9.099/1995), com julgamento imediato da 

causa (art. 23, da Lei 9.099/1995); b) Havendo necessidade, expedição 

de carta precatória (devidamente instruída com a contrafé da inicial) 

solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido de citar a parte 

requerida, consignando em seu bojo nossas homenagens. Às 

providências. Cumpra-se. Colíder/MT, 12 de dezembro de 2019. Maurício 

Alexandre Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001621-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CARMO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001621-78.2018.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Valor da Execução / Cálculo / 

Atualização]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

MARIA CARMO DA SILVA POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO 

Certifico para todos os efeitos de direito, que autorizada pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO a 

parte exequente através do advogado, para, querendo, pugnar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002140-19.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

WALBER DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1002140-19.2019.8.11.0009 POLO ATIVO:WALBER DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 11/02/2020 Hora: 13:00 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 5 de dezembro de 2019 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001690-47.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ANGELA MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN OAB - MT0016045A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COLÍDER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI PROCESSO n. 1001690-47.2017.8.11.0009 ESPÉCIE: 

[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, 

INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, VALOR DA EXECUÇÃO / CÁLCULO / 

ATUALIZAÇÃO]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: 

Nome: OI S/A POLO PASSIVO: Nome: MARIA ANGELA MARTINS Certifico 

para todos os efeitos de direito, que autorizada pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o polo passivo, 

através do(a) Advogado(a)/procurador(a), para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pagar o débito no valor de R$359,51 (Trezentos e cinquenta e nove 

reais e cinquenta e um centavos), com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). Se a 

parte executada resolver impugnar a execução deverá efetivá-la no 

mesmo prazo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-83.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DO LAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REU)

 

PROCESSO n. 1000090-83.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:DO LAR MOVEIS 

E ELETRODOMESTICOS EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR POLO PASSIVO: Estado 

de Mato Grosso FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 

13:30 , no endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, 

TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 

78500-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000092-53.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS TOME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI OAB - MT26957/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB COLIDER LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000092-53.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:JOAO CARLOS 

TOME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO ZEFERINO PEREIRA, 

FREDERICO STECCA CIONI, CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA, 

TAINARA DOS SANTOS CHIOTTI POLO PASSIVO: CAB COLIDER LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 13:45 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-38.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLENE ROSANGELA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000093-38.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:SIRLENE 

ROSANGELA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

ZEFERINO PEREIRA, FREDERICO STECCA CIONI, CAMILA EMILY DO 

NASCIMENTO SOUZA POLO PASSIVO: AZUL LINHAS AEREAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000133-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR VIANA DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizado pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos para INTIMAR as partes, através dos advogados 

para ciência do retorno dos autos, para, querendo manifestar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000094-23.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000094-23.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:EVA MARIA 

ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO ZEFERINO PEREIRA, 

FREDERICO STECCA CIONI, CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA 

POLO PASSIVO: EMANUEL RIBEIRO FERNANDES - ME FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 12/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000102-34.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE ANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizado pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos para INTIMAR as partes, através dos advogados 

para ciência do retorno dos autos, para, querendo manifestar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1001533-40.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CAETANO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizado pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos para INTIMAR as partes, através dos advogados 

para ciência do retorno dos autos, para, querendo manifestar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1002006-26.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO(A))

DANILO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0014371A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER Certifico para todos os efeitos de direito, 

que autorizado pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes autos para INTIMAR as partes, através dos advogados 

para ciência do retorno dos autos, para, querendo manifestar o que 

entender de direito, no prazo de cinco dias. SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER E INFORMAÇÕES: AVENIDA VLADEMIR 

APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 - TELEFONE: (66) 35411285

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-80.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE COLIDER (REQUERIDO)

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA ROMANO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017593A-O 

(ADVOGADO(A))

DONIZETH PEREIRA DE PAULA OAB - MT3229 (ADVOGADO(A))

ADMAR AGOSTINI MANICA OAB - MT3560-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1001164-80.2017.8.11.0009. REQUERENTE: TEREZA PEREIRA DOS 

SANTOS DA SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO 

DE COLIDER Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que o pleito de id. 

27669786 trata-se de verdadeiro pedido de cumprimento da sentença. 

Assim, nos moldes do art. 536, § 4º, do CPC, INTIMEM-SE as partes 

executadas, na pessoa de seus representantes legais, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpram integralmente a obrigação descrita na 

sentença de id. 19583252. Consigne-se que a parte executada incidirá 

nas penas de litigância de má-fé quando injustificadamente descumprir a 

ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de 

desobediência, conforme disposto no art. 536, § 3º, do CPC. PROCEDA-SE 

a Serventia com a atualização da distribuição do feito junto ao PJe, eis que 

o processo tramita em fase de cumprimento de sentença. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94935 Nr: 2643-96.2015.811.0009

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO SERGIO BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:MT - 15.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DONIZETH PEREIRA DE PAULA 

- OAB:3229/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte REQUERENTE, para a 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO designada para o dia 16 de 

junho de 2020, às 14h00, conforme Decisão Judicial do dia 16/01/2020, 

cujo teor segue transcrito: “Vistos etc. Diante das peculiaridades do caso 

e necessidade de esclarecimentos outros, DESIGNO para o dia 16 de 

junho de 2020, às 14h00, AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 

INTIMEM-SE as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o 

processo será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, 

quando deixar de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências 

do processo - art. 9º c/c art. 51, inciso I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciados n. 13 e 28 do FONAJE -, bem como ao(s) requerido(s) de que, 

não comparecendo PESSOALMENTE, considerar-se-ão verdadeiras as 

alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, salvo se o 

contrário resultar da convicção do juiz - Lei n. 9.099/95, art. 20. Eventuais 

testemunhas, até o máximo de 03 (três) para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim foi 

requerido na forma da Lei n. 9.099/95, art. 34 e§§. CUMPRA-SE, expedindo 

o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS.”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37498 Nr: 3895-86.2005.811.0009

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELMA DOS SANTOS MIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO - TELEMAT CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YANÁ CHRISTINA EUBANK 

GOMES CERQUEIRA - OAB:5495/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da parte EXEQUENTE, para que 

no prazo de cinco (5) dias se manifeste e requeira o que entender de 

direito, ciente de que seu silêncio valerá como concordância tácita para o 

levantamento de valores em favor da parte executada, conforme Decisão 

Judicial do dia 14/01/2020, cujo teor segue transcrito: “Vistos. Defiro o 

pedido de desarquivamento dos autos, consignando que não há custas, 

em conformidade com o art. 54 da Lei 9.099/95. Em seguida, ante o teor do 

petitório retro, intime-se a parte exequente para se manifestar e requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, ciente de que seu 

silêncio valerá como concordância tácita para o levantamento de valores 

em favor da parte executada. Decorrido o prazo sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107120 Nr: 2621-67.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUELLITON VIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 
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OAB:MT21254/0

 Certifico a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) do suposto Autor do fato, de 

todo teor da Sentença Judicial do dia 11/10/2010, que segue transcrita: 

“Sentença Vistos, etc. Trata-se de TCO instaurado em desfavor de 

Ruelliton Vieira Silva, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do 

delito descrito no artigo 61 da Lei das Contravenções Penais. À fl. 38 o 

Ministério Público pugnou pela declaração da extinção da punibilidade do 

investigado, ante a retroatividade da lei penal. Considerando que o referido 

artigo foi revogado pelo advento da Lei nº 13.718/2018, e que a conduta 

em tese perpetrada não se amolda ao disposto no artigo 215-A do Código 

Penal, nova definição legal, forçoso reconhecer a retroatividade da lei 

penal mais benéfica (artigo 5º, XL, da Constituição Federal). Ante o 

exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de RUELLITON VIEIRA SILVA quanto ao delito do artigo 61 

da Lei n 3.688/41, com fulcro no artigo 107, III, do Código Penal. Transitada 

em julgado, certifique-se, após ARQUIVE-SE. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107120 Nr: 2621-67.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUELLITON VIEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CALZOLARI - 

OAB:MT21254/0

 Certifico a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) do suposto Autor do fato, de 

todo teor da Sentença Judicial do dia 11/10/2010, que segue transcrita: 

“Sentença Vistos, etc. Trata-se de TCO instaurado em desfavor de 

Ruelliton Vieira Silva, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do 

delito descrito no artigo 61 da Lei das Contravenções Penais. À fl. 38 o 

Ministério Público pugnou pela declaração da extinção da punibilidade do 

investigado, ante a retroatividade da lei penal. Considerando que o referido 

artigo foi revogado pelo advento da Lei nº 13.718/2018, e que a conduta 

em tese perpetrada não se amolda ao disposto no artigo 215-A do Código 

Penal, nova definição legal, forçoso reconhecer a retroatividade da lei 

penal mais benéfica (artigo 5º, XL, da Constituição Federal). Ante o 

exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de RUELLITON VIEIRA SILVA quanto ao delito do artigo 61 

da Lei n 3.688/41, com fulcro no artigo 107, III, do Código Penal. Transitada 

em julgado, certifique-se, após ARQUIVE-SE. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106741 Nr: 2399-02.2017.811.0009

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE COLÍDER/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOLCINARA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15.523/MT, QUEBIO DA SILVA ALVES - OAB:Nº 23.544/O

 Certifico a INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da suposta Autora do Fato, 

para no prazo de cinco (05) dias se manifestar quanto à certidão de fl. 54, 

conforme Decisão Judicial do dia 13/01/2020, cujo teor segue transcrito: 

“Vistos etc. INTIME-SE a defesa para se manifestar quanto à certidão de fl. 

54 (não numerada). Transcorrido o prazo de 05 dias, com ou sem 

manifestação, DÊ-SE vistas dos autos ao Ministério Público. Após o aporte 

da peça ministerial, à conclusão para novas deliberações. PUBLIQUE-SE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS”.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001638-66.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR MENEGOL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ PAULUCIO OAB - RO3457 (ADVOGADO(A))

MARIA GONCALVES DE SOUZA COLOMBO OAB - RO3371 

(ADVOGADO(A))

EUSTAQUIO MACHADO OAB - RO3657 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 18 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o polo ativo para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem acerca do laudo pericial juntado, podendo 

também, o assistente de cada uma das partes, caso queira, apresentar 

parecer em igual prazo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001674-11.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON PIOVESAN POMPERMAYER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 18 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o polo ativo para que, no prazo comum 

de 15 dias, se manifestem acerca do laudo pericial juntado, podendo 

também, o assistente de cada uma das partes, caso queira, apresentar 

parecer em igual prazo.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000947-52.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA APARECIDA DE PAULO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Nos termos da Legislação vigente, fica a parte intimada a se manifestar 

nos autos acerca dos documentos juntados, no prazo de 15 dias, .

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001780-70.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. P. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DESPACHO Processo: 1001780-70.2019.8.11.0046. 

REQUERENTE: CLEBER JOSE DOS SANTOS REQUERIDO: MAGDA LEMES 

PEREIRA Vistos em substituição. Considerando que na data agendada 

anteriormente é dia não-útil, redesigno a solenidade para o dia 27 de 

fevereiro de 2020 às 14h:00min. Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 15 

de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001675-93.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 
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prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001731-29.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NAMBIKUARA SAWENTESU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001180-49.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MAGELA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002170-40.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GARCIA FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIS SOUZA DA HORA OAB - MT18933/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002164-33.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. G. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. D. C. C. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

COMODORO DECISÃO Processo: 1002164-33.2019.8.11.0046. AUTOR(A): 

CLARICE DAS GRACAS NUMINATO RÉU: WAGNER DE CARVALHO 

CARLOS Vistos. Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo 

Civil, faculto ao Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do 

Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Esclarecer acerca da 

grafia correta do nome do requerido, uma vez que na inicial e cadastro do 

PJe consta “Wagner” e nos documentos acostados nos autos “Vagner”. 

Juntar documentos ou indícios mínimos acerca da existência dos bens que 

pretende partilhar. Acostar a Carteira de Trabalho da requerente, com a 

finalidade de verificar se a mesma faz jus ao benefício da justiça gratuita, 

mormente a quantidade de bens a partilhar. P. I. Após decurso do prazo, 

retornem os autos conclusos para deliberação. Comodoro/MT. Marcelo 

Sousa Melo Bento de Resende Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 121339 Nr: 2629-93.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Vistos em substituição legal.

 Converto o julgamento em diligência para determinar à Serventia que 

certifique-se acerca da atual localização do denunciado, bem como se 

houve determinação de prisão do mesmo referente à este feito, juntando 

aos autos respectiva ordem e eventual mandado de prisão, caso 

existente, e ainda, alvará de soltura, se assim determinado, que deverá 

também acompanhar a ordem.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39788 Nr: 803-42.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A, SCHNEIDER ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DORS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 2.152-B, Paulo 

Fernando Schneider - OAB:8117-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE SOUZA SCHMIDT - 

OAB:19.996A/MT

 Vistos em substituição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença interposto por Schneider 

Advogados Associados em face de Francisco Dors, todos devidamente 

qualificados.

O exequente informa o cumprimento da obrigação em fl. 465.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que foram satisfeitas todas as obrigações dos presentes 

autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC.

Proceda-se com a liberação de eventuais bens ou valores constritos nos 

autos por decisão judicial.

 Cumpridas todas as determinações e, com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

P. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85872 Nr: 822-09.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JKRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 16 da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte requerente para se manifestar 

acerca dos documentos juntados nos autos no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86854 Nr: 1171-12.2016.811.0046

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CAPRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Pires de Andrade 

Martins - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER ANTÔNIO DÁVILA 

PANDURO - OAB:5828/RO, KLEBER WAGNER BARROS DE OLIVEIRA - 

OAB:6127

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 6º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo o polo passivo para que, no prazo de 

05 dias, manifeste-se acerca da cota ministerial de ref: 26, mormente 

informe o andamento do procedimento de regularização da área em 

questão perante o órgão ambiental SEMA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 96770 Nr: 5154-19.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MOROCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÚNICA FOMENTO MERCANTIL, J. DE LARA 

PINTO JUNIOR EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10.455

 VISTOS.

Atento aos autos:

 I - Determino que a parte autora, por meio de sua advogado (a) constituída 

(o) /advogada (o) em causa própria, apresente o endereço do requerido J. 

de Lara Pinto Junior Eireli-ME em 15 (quinze) dias.

II – Encaminhe os autos ao cartório distribuidor para o fim de ser 

certificado se houve o devido recolhimento das custas processuais.

III – Com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 21 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 33125 Nr: 1311-56.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARISTON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELTON QUEIROZ DE FRREITAS 

- OAB:OAB/MT 8478

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia de fls.09/15, e em 

consequência, ABSOLVO o denunciado ARISTON PEREIRA DA SILVA, já 

qualificados nos autos, da imputação constante na exordial acusatória, 

com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. Custas pelo 

Estado.Transitada em julgado e cumpridas as disposições acima, 

a r q u i v e - s e  c o m  a s  a n o t a ç õ e s  e  b a i x a s  d e 

estilo.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Comodoro-MT, 21 de janeiro de 

2020.Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito Substituto 

Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 97743 Nr: 5601-07.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO- PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DA COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Trata-se de Execução Fiscal interposta pelo Estado de Mato Grosso em 

face de Jair da Costa Ferreira, todos devidamente qualificados.

O exequente informa a quitação do crédito tributário, ref. 34.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo em vista que foram satisfeitas todas as obrigações dos presentes 

autos, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, 

II, c/c art. 925, ambos do CPC.

Proceda-se com a liberação de eventuais bens ou valores constritos nos 

autos por decisão judicial.

 Cumpridas todas as determinações e, com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquive-se com as anotações e baixas de estilo.

P. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 77222 Nr: 2073-96.2015.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZIRENE MOURA GARANHOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em substituição.

Intime-se o exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, nos termos 

do art. 485, §1º, CPC, para dar o regular andamento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção com espeque no art. 485, III, CPC.

 Após, o prazo supracitado com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 100313 Nr: 1015-87.2017.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GKSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que 

possam receber a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se 

apresenta à homologação do acordo firmado nos autos, estando 

atendidos os interesses da menor, já que em consonância com os ditames 

legais.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, 

inciso III do Código de Processo Civil.

 Tendo em vista o trabalho realizado pelo causídico nomeado, arbitro 3 

(três) URHs em seu favor, à serem suportados pelo Estado de Mato 

Grosso.

Sem custas.

Após, arquivem-se os autos.

Saem os presentes intimados.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69545 Nr: 2669-17.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILIAN GODOI RODRIGUES

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 463 de 1008



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 Fica a parte denunciada intimada, na pessoa de seu advogado, para que 

tenha ciência do pedido ministerial, o qual pugna pela revogação do 

benefício da suspensão condicional do processo; bem como para que 

tenha ciência da decião proferida à folha 62, devendo apresentar 

manifestação dentro do prazo legal.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66225 Nr: 4410-29.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ANTONIO 

WESCHENFELDER - OAB:18203/O MT

 Tendo em vista a interposição de recurso de apelação, impulsiono o feito 

para intimar a parte denunciada para, querendo, apresentar contrarrazões 

ao recurso.

Citação

Citação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001331-15.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO GARCIA TATIM OAB - MT0008187A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SCHMIDT & BABINSKI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

COMODORO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO RUA 

PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 

MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR PROCESSO n. 

1001331-15.2019.8.11.0046 Valor da causa: R$ 3.480,23 ESPÉCIE: 

[Anulação]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) POLO ATIVO: 

Nome: PEDRO GARCIA TATIM Endereço: ADELINO JOSE ZAMO, ESQUINA 

C/ RUA RS, S/NR, 1O ANDAR, CENTRO, CAMPOS DE JÚLIO - MT - CEP: 

78307-000 POLO PASSIVO: Nome: SCHMIDT & BABINSKI LTDA - ME, 

através de seu representante legal Sr Ruia Schmidt Endereço: Av. Adelino 

José Zamo, s/nr., centro, num prédio localizado entre o Destacamento da 

Polícia Militar e o Hotel Aliança, no município de Campos de Júlio 

FINALIDADE: 1.EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para no prazo 

de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 

829, caput, do CPC) no valor de R$ 3.480,23, sob pena de PENHORA e 

AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios 

(art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado; 2. Não sendo efetuado o pagamento no referido 

prazo, proceda-se o senhor Oficial de Justiça ao cumprimento do 

mandado de PENHORA de bens e avaliação, intimando-se na mesma 

oportunidade o executado (art. 829, §1º, do CPC). 3. Não sendo 

encontrada a parte Executada, dever-se-á ARRESTAR tantos bens quanto 

se façam necessários para garantia da execução, nos termos do artigo 

830 do CPC. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O executado/devedor, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à 

execução por meio de embargos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 914 e 

915, CPC), contado do dia útil da juntada do Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 

2. No mesmo prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando 

o depósito de 30% (trinta por cento) deste valor, acrescido de custas e 

honorários de advogado, poderá o devedor requerer o pagamento do 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, com correção monetária e 

juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, CPC); 3. No caso de integral 

pagamento da dívida no prazo estipulado (3 dias), o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de 

adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo tempo, remir 

a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida, 

acrescida de juros, custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. COMODORO, 22 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 136251 Nr: 5168-09.2019.811.0010

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ANGELA CRISTINA RODRIGUES NAZARÉ, CACILDA 

BRATZ, OLGA CAIRES RODRIGUES, ECLEIA CAIRES COLOGNESE, 

NELSON ROBERTO CAIRES RODRIGUES, SANDRA CAIRES RODRIGUES 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NELSON CONCEIÇÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM MATTIONI - 

OAB:6678-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Notifique-se o Senhor Tabelião do Cartório do 2º Ofício da Comarca de 

Jaciara, para que se manifeste acerca pedidos contidos na inicial, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 17 de janeiro de 2020.
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Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito e Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001725-67.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ANDRADE BREDA OAB - MT26877/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSINEI MARCOLINO GONZAGA DOS REIS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Carta Precatória 

devolvida e juntada retro, impulsionando o feito e requerendo o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000113-26.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIANNE CREPALDI SILVA OAB - MT17257/O-O (ADVOGADO(A))

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO(A))

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT10410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA ARANDO DE ARAUJO (EXECUTADO)

MURILO ARAUJO DE SOUZA 05669387155 (EXECUTADO)

MURILO ARAUJO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000113-26.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

A petição inicial encontra-se desacompanha das guias e comprovantes de 

recolhimentos das custas e taxas. Desta forma, intime-se a requerente 

para promover o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2020. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003353-91.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO FELICI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003353-91.2018.8.11.0010. Vistos etc. 

A parte autora comparece aos autos à Id. 27890151 pugnando pela 

execução do débito referente ao período de 23/08/2019 à 31/10/2019, 

todavia, não acostou junto ao pedido a planilha atualizada do débito. Desta 

forma, intime-se a parte exequente para trazer aos autos cálculo 

atualizado do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Advindo o cálculo, 

remetam-se os autos ao INSS para que se manifeste, no prazo de 30 dias. 

Às providências. Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001267-16.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE ALVES TELES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA CRISTINA MADUREIRA BIANCANI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FERREIRA DE LIMA OAB - MT24279/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001267-16.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Diante do caráter modificativo dos embargos de declaração opostos, nos 

termos do artigo 1.023, § 2º, do CPC, abra-se vista ao embargado para 

contrarrazoar, no prazo legal. Após, voltem-me conclusos para decisão 

acerca do acolhimento ou não dos Embargos de Declaração oposto. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000170-78.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michel Carlos Mariz Teixeira OAB - SP225310 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL TOLEDO LUFT (REQUERIDO)

WILMAR LUFT (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002027-62.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICROCEL COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLIANDRO DA SILVA MOURA OAB - MT26554/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - MT16308-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002027-62.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

embargos à execução proposto por MICROCEL Comércio de Telefonia 

LTDA ME contra Bradesco S/A, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Ante ao requerimento de concessão da assistência jurídica gratuita 

e considerando a necessidade constitucional de comprovação de 

insuficiência de recursos e indícios, determinou-se que a embargante 

completasse a petição inicial comprovando a insuficiência de recursos ou 

anexando os comprovantes de pagamento das custas e despesas 

processuais iniciais (id. 23491728). Assim, a embargante trouxe 

“Detalhamento do CFOP” e “Espelho da Movimentação” do “Sistema de 

Produção Municipal”, além de “Livro de Registro de Apuração do ICMS – 

RAICMS” de janeiro de 2018, arguindo que em 2018 teve um déficit de mais 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e em 2019 tem números melhores, mas 

insuficientes para recolhimento das custas processuais sem prejuízo da 

própria atividade. Vieram-me os autos conclusos. Pois bem. Para que a 

pessoa jurídica faça jus às benesses da gratuidade da justiça é 

necessário que comprove inequivocamente a insuficiência de recursos 

que prejudique seu funcionamento, como vemos do julgado do nosso 

egrégio Tribunal de Justiça abaixo transcrito: PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

G R O S S O T R I B U N A L  D E  J U S T I Ç A 

1006956-71.2019.8.11.0000AGRAVANTE: COOALESTE - COOPERATIVA 

AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO 

GROSSO AGRAVADO: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO DES. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHOEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - 

COOPERATIVA – CONCESSÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL 

DO PROCESSO – REVOGAÇÃO POSTERIOR – POSSIBILIDADE - 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – 

SÚMULA 481 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A 

pessoa jurídica pode beneficiar-se das isenções de que trata a gratuidade 
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da justiça em casos excepcionais (art. 99, § 3º, CPC/2015), desde que 

comprove de forma inequívoca que não pode fazer frente às despesas do 

processo em prejuízo de seu funcionamento. Deve ser mantida a decisão 

que revoga a gratuidade quando existem nos autos elementos que 

afastam a precariedade econômica alegada. (TJMT - N.U 

1006956-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de 

Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) 

(grifei). Além disso, nossa Constituição Federal é muito clara quando trata 

da assistência jurídica gratuita, prevendo expressamente que o Estado a 

prestará aos indivíduos que comprovarem a insuficiência de recursos. É 

de notório conhecimento que a Carta Magna ocupa o topo da pirâmide 

hierárquica das normas, pelo que nenhuma norma do ordenamento jurídico 

pode se opor a ela. Com efeito, a Lei Maior está no centro do ordenamento 

jurídico, o que significa que suas previsões refletem e servem como ponto 

de partida para todas as demais normas e ramos nele existentes. Neste 

viés, não é possível afastar a necessidade constitucional de comprovação 

da insuficiência de recursos com fundamento em lei inferior na hierarquia 

das normas do ordenamento jurídico brasileiro. Nesta mesma linha: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE 

MÚTUO C/C ANULAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C ANULAÇÃO DE 

GRAVAME HIPOTECÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS 

– PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO 

DESDE QUE DEMONSTRADA A HIPOSSUFICIÊNCIA - HIPOSSUFICIÊNCIA 

NÃO COMPROVADA – SIMPLES ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – 

INSUFICIÊNCIA - INVIABILIDADE DO DEFERIMENTO À LUZ DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL - DECISÃO MANTIDA– RECURSO DESPROVIDO. 

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de 

hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de 

gratuidade da justiça. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação 

momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as 

custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o 

bene f í c i o  de  g ra tu idade  da  j us t i ça .  (TJMT -  N . U 

1014975-03.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019). In casu, 

inexiste prova inequívoca da insuficiência de recursos que prejudique o 

funcionamento da empresa embargante, considerando que inexistem 

informações acerca da situação financeira atual da empresa, tendo 

acostado documentos referentes somente aos anos anteriores, além 

disso os documentos acostados se prestam a demonstrar situação fiscal 

da empresa e não conseguem indicar de forma inequívoca a situação 

econômica da pessoa jurídica. Pelas razões expostas, obedecendo ao 

artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, indefiro o pedido de 

concessão da assistência jurídica gratuita; portanto, intime-se a 

requerente para recolher as custas e taxas judiciais em 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito. Todavia, com base no 

artigo 98, §6º, do CPC, que prevê a possibilidade do Juiz, conforme o 

caso, conceder o parcelamento das despesas processuais que o 

beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, faculto à parte o 

recolhimento das custas e taxas judiciais de ingresso em 03 (três) 

parcelas mensais, devendo a primeira ser recolhida no prazo acima 

assinalado e as demais dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes ao 

vencimento de cada parcela. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 16 de outubro de 2019. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002348-97.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS FRANCISCO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000121-03.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA VARGAS (REQUERENTE)

LISIANE DALCIN BULEGON (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJEISON BALDIN OAB - SC51252-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000121-03.2020.8.11.0010. Vistos, etc. 

Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou 

sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao 

Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

na CNGC. Assim, designo audiência para o dia 05 de março de 2020, às 

14h. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002920-53.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora para no prazo legal, se manifestar sobre a informação da Srª, 

Perita retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001933-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE APARECIDA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora para no prazo legal, se manifestar sobre a informação da Srª, 

Perita retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002355-89.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RUFINO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora para no prazo legal, se manifestar sobre a informação da Srª, 

Perita retro, requerendo o que entenderem de direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003255-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1003255-72.2019.8.11.0010. Vistos, etc. 

Ante a constatação feita pelo Oficial de Justiça à ID. 28189524, intime-se a 

parte autora para se manifestar, bem como completar a inicial no prazo de 

15 (quinze) dias juntando aos autos cópia de comprovante de endereço 

atual em seu nome ou comprovando a relação jurídica com a pessoa 

indicada no comprovante de endereço acostado, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de 

Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Jaciara - MT, 22 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002007-71.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA LOURENCO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora para no prazo legal, se manifestar sobre a informação da Srª, 

Perita retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002347-15.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA NUNES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora para no prazo legal, se manifestar sobre a informação da Srª, 

Perita retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003102-39.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO BARROS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora para no prazo legal, se manifestar sobre a informação da Srª, 

Perita retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002723-98.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RITA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora para no prazo legal, se manifestar sobre a informação da Srª, 

Perita retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002870-27.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONETE DE LIMA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico e dou fé que nesta data encaminhei correspondência a 

coordenação administrativa para postagem.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000600-30.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BASF SA (LITISCONSORTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA OAB - MT23931-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Traga o exequente os documentos indicados pelo Meirinho no 

id. 20917330 para efetivação da diligência, no prazo de 15 dias, sob pena 

de devolução da missiva. Decorrido o prazo sem a juntada dos 

documentos, devolva-se a presente missiva ao Juízo deprecante com as 

nossas homenagens. Cumpra-se. Intime-se. Às providências. Jaciara/MT, 

22 de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002864-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO TEIXEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora para no prazo legal, se manifestar sobre a informação da Srª, 

Perita retro, requerendo o que entenderem de direito.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000093-35.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EMAXIMOVEL VENDAS E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONDOMINIOS 

LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS OAB - MT24032/O (ADVOGADO(A))

FLAVIA CRISTINA THAME OAB - SP214309 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDI LAMAR BARBOSA ROCHA (DEPRECADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

Vistos etc. Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a 

missiva precatória. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda 

via ou sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, 

ao Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2019. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002870-27.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVONETE DE LIMA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora para no prazo legal, se manifestar sobre a informação da Srª, 

Perita retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001746-09.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ISALINA MARIA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora para no prazo legal, se manifestar sobre a informação da Srª, 

Perita retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002193-94.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ALVES DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora para no prazo legal, se manifestar sobre a informação da Srª, 

Perita retro, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002867-72.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO DIAS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA OAB - MT9367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora para no prazo legal, se manifestar sobre a informação da Srª, 

Perita retro, requerendo o que entenderem de direito.

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66672 Nr: 1708-53.2015.811.0010

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Batista Ferreira, Mária de Fátima da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1708-53.2015.811.0010 - 66672

ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: EDSON BATISTA FERREIRA e MÁRIA DE FÁTIMA 

DA SILVA

PARTE REQUERIDA: ANTONIO PEREIRA NETO

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Antonio Pereira Neto, Cpf: 84174420815, 

Rg: 3915014 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a), comerciante, Endereço: Rua Salgaço, N. 260, Bairro: Jardim 

das Oliveiras, Cidade: Itaí-SP,

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, efetue no prazo de 5 (cinco) dias, o 

recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 557,84, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença ref 133. Este valor deverá ser 

recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

413,40 e o valor da taxa judiciária de R$ 144,44. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS 

ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em 

branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 

em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

Jaciara - MT, 21 de janeiro de 2020.

Audyrlene Rocha Almeida

Gestora Administrativa

Responsável CAA

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46818 Nr: 1884-71.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU JOSÉ VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165MT, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

JACIARA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da exequente pela realização de diligências por este 

Juízo concernentes a busca pelo endereço atual da parte executada junto 

a Justiça Eleitoral (fl. 207).

Inicialmente vale consignar que o executado foi citado por edital, já que 

não encontrado para citação.

Assim, indefiro o pleito.

Desta forma, traga a exequente em 15 dias, comprovante de diligências 

empreendidas, junta ao CEI (Central Eletrônica de Integração e 

Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato 

Grosso), DETRAN-NET e PROCOB, sob pena de remessa dos autos ao 

arquivo até o decurso do prazo prescricional.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2019.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18261 Nr: 2905-92.2005.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO FONTANA, HORACIO 

MENDONÇA NETO, ROMEO SEIDENFUS, MARIA TEREZINHA RODRIGUES 

DE MENDONÇA, MARIANE SEIDENFUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, MARIA LEOPOLDINA CURVO DE CAMPOS - 

OAB:6852MT

 Vistos etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 468 de 1008



Com razão o exequente em sua manifestação de fl. 266, tendo em vista 

que deveriam ser penhorados e avaliados todos os imóveis descritos às 

fls. 189 e 228.

Assim, DETERMINO o desentranhamento do mandado de fls. 252, devendo 

o Sr. Meirinho Nilton Paulo de Souza Menezes cumprir integralmente a 

avaliação do bens ali descritos, consignando que já recebeu a diligência 

para tanto.

Após, intime-se o executado, bem como o cônjuge do executado, se 

houver, para apresentar eventual impugnação ao auto de penhora e 

avaliação, no prazo de 15 (quinze), nos termos dos artigos 841 e 842 do 

CPC.

Por fim, certifique-se o Sr. Gestor se foi efetuada a penhora por termos 

nos autos de todos os bens descritos às fls. 228-verso/232.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 1077 Nr: 190-58.1997.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERAI MAGGI SCHEFFER, ELUSMAR MAGGI SCHEFFER, 

FERNANDO MAGGI SCHEFFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL AGROPECUÁRIA SANTA ROSA 

LTDA, ADIR ENAR DE VLIEGER, ARISTEU BERTOLIN, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11.004-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEILTON MONTEIRO 

CRUVINEL - OAB:10.046

 Vistos, etc.

Tendo em vista a adjudicação do imóvel matriculado sob nº. 12.908, do CRI 

de Rosário Oeste/MT, EXPEÇA-SE mandado de imissão do exequente na 

posse do imóvel em voga, independentemente da intimação dos 

executados.

Expeça-se carta precatória para tanto.

Defiro, desde já, reforço policial, caso seja necessário.

Após, manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 48394 Nr: 36-15.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS - SICREDI VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA MARIA BRAGATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - 

OAB:5058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI BORBA DE OLIVEIRA - 

OAB:3608

 Vistos, etc. Considerando a homologação do auto de avaliação de fl. 156 

(fl. 157) e a juntada da matricula atualizada do imóvel nº. R/1.890 às fls. 

158/159, determino a realização de hasta pública.Assim, NOMEIO como 

leiloeiro judicial o Sr. Silvio Luiz Silva de Moura Leite, Leiloeirao Oficial 

inscrito na JUCEMAT sob nº 21/2012, (End.: Rua Salmem Hanze, nº 901, 

Vila Birigui, CEP: 78050-340, Cidade: Rondonópolis/MT, Tel: (66) 3423-1484 

/ (66) 996596810, contato@mlleiloes. Ficam autorizados os funcionários 

do leiloeiro, devidamente identificados, a providenciar o cadastro e 

agendamento, pela internet, dos interessados em vistoriar o bem 

penhorado, cabendo aos responsáveis pela guarda facultar o ingresso 

dos interessados, designando-se datas para as visitas.Igualmente, ficam 

autorizados os funcionários do leiloeiro, devidamente identificados, a obter 

diretamente, material fotográfico para inserí-lo no portal do Gestor, a fim de 

que os licitantes tenham pleno conhecimento das características do bem, 

que serão vendidos no estado em que se encontram...., EXPEÇA-SE o 

respectivo mandado de imissão na posse, no caso de bens móveis 

juntamente com a ordem de entrega ou a carta de arrematação se bem 

imóvel, nos termos do artigo 901, §1º, do Código de Processo Civil/2015. 

INTIMEM-SE as partes e o leiloeiro nomeado. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 20 de janeiro de 

2020.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32981 Nr: 547-81.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOTHAR HUBNER, JACY HUBNER, MIRNA 

MARLENE HUBNER, ESPÓLIO DE HELGA SCHROER HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzeral Durand - 

OAB:211.648/SP

 Vistos e examinados.

Intime-se o perito nomeado, Sr. Adilson de Ávila Fonseca para que 

informe, no prazo de 10 dias, se os documentos encartados às fls. 

391/410 são suficientes para realização da perícia técnica.

Caso positivo, desde já determino que o expert agende data, hora e local 

para realização da perícia, devendo comunicar a este juízo com 

antecedência de 30 (trinta) dias, para que haja tempo hábil para que sejam 

efetuadas as intimações necessárias.

O respectivo laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias a 

contar da data de realização da perícia.

 Com a juntada do laudo, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do §1º 

do artigo 477 do CPC.

 Após, conclusos para decisão.

 CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55746 Nr: 257-27.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILENE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o executado INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL-INSS, devidamente intimado, manifestou concordância 

com os cálculos apresentados, conforme fl. 132.

Sendo assim, homologo os cálculos apresentados pela parte exequente 

às fls. 126/130.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.
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 Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21406 Nr: 196-16.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A -BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANDRÉ CESNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista que nos autos em apenso (Código nº. 22263) o credor 

desistiu da penhora realizada sobre o imóvel matriculado sob nº 5.333, 

determino sua intimação para que, no prazo de 15 dias, informe se a 

desistência também se estende ao presente feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 22263 Nr: 1080-45.2007.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANDRÉ CESNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Ante a concordância do credor à fl. 310, e desconstituo a penhora 

realizada sobre o imóvel matriculado sob nº 5.333, devendo ser oficiado 

ao CRI local.

Lado outro, intime-se o exequente para que informe bens de titularidade do 

executado passiveis de penhora, em 15 (quinze) dias úteis, sob pena de 

suspensão.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32687 Nr: 266-28.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a petição encartada à fl. 186, OFICIE-SE o INSS – APSADJ 

– Agência da Previdência Social de Atendimento às Demandas Judiciais, 

para que comprove a implantação do benefício da parte autora, sob pena 

de multa diária, que desse já arbitro em R$ 100,00 (cem reais), devendo 

juntar aos autos, na sequência, o comprovante de implantação do 

benefício, destacando a data em que o mesmo foi efetuado, no prazo de 

10 (dez) dias.

Aportando aos autos o comprovante de implantação do benefício, com o 

valor da RMI, remetam-se os autos ao INSS para que se manifeste acerca 

do cálculo de fls. 179/183.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 19438 Nr: 933-53.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCULANO VIEIRA DA SILVA, ESPÓLIO DE JURACY 

MARIA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, RODRIGO ANTÔNIO COSTA MENACHO - OAB:10.919/MT, 

SANDRA MARA DE LIMA RIGO - OAB:13090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Embora não conste comprovante de notificação dos antigos patronos da 

parte autora, acerca da revogação do mandato de fls. 302/305, a 

procuração outorgada aos advogados subscritores da petição inicial 

encontra-se revogada, em razão do falecimento da parte autora, por força 

do inciso II, do artigo 682, do Código Civil, que dispõe o seguinte, verbis:

Art. 682. Cessa o mandato:

(...)

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

Todavia, determino que a advogada subscritora da petição inicial, Dra. 

Cláudia Aquino de Oliveira seja novamente cadastrada no presente feito, a 

fim de que receba as intimações, vez que detentora dos honorários 

devidos.

Deixo de determinar novo cadastramento do Dr. Reynaldo Botelho da 

Fonseca Accioly Jr, vez que é de conhecimento que atualmente é servidor 

do TJMT, não fazendo mais parte dos quadros da OAB.

Por fim, determino a juntada da petição protocolada pelo INSS, constante 

na contracapa dos autos.

Após, conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 53397 Nr: 1949-95.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Transportadora Águas Vivas Rodo-Fluvial Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCT TRANSPORTES LTDA ME (FOCO 

ENGENHARIA E TRANSPORTES)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DELLA SENTA - 

OAB:10.644/MS, SAULO HENRIQUE COSTA - OAB:14.797/MS

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

De outra banda, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online nas contas da parte executada.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, §11 do CPC).
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Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de 

suspensão/arquivamento do feito.

Por fim, em caso de bloqueio integral nas contas do executado, solicite-se 

a devolução da carta precatória expedido à fl. 213.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 21890 Nr: 679-46.2007.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES KARINA LTDA, Fernando Pacheco 

di Loreto, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO VINÍCIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962-MT, EBER SARAIVA DE SOUZA - OAB:8267-B, 

JOELCIO TICIANEL - OAB:6505/MT

 Vistos etc....Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 31.229,74 

(trinta e um mil duzentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos) 

nas contas da parte executada: SEMENTES KARINA LTDA, inscrito sob o 

CNPJ nº. 04.637.789/0001-47 e FERNANDO PACHECO DILORETO, inscrito 

sob o CPF nº. 943.581.921-49.Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o 

recibo de protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão 

ficar indisponibilizados.Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a 

Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos 

autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, opor embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 16, III, Lei nº 6.830/80). Caso o valor bloqueado seja 

irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância 

tendo em vista que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se levará a 

efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos 

bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas 

da execução.De outra banda, oficie-se à CEF para que forneça o extrato 

da dívida do imóvel de fls. 141/142, no prazo de 15 dias.Ainda, restando a 

diligência infrutífera, indique a credora outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 30 (trinta) dias, ou ainda, 

COMPROVE o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis 

sem logração de êxito, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo 

acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 56770 Nr: 1124-20.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ WENCESLAU DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando a manifestação de fl. 198, determino seja expedida carta 

precatória para que seja intimada a AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE 

DEMANDAS JUDICIAIS – APSADJ, na Avenida Getúlio Vargas, nº 553, 9º 

Andar, Cuiabá, por meio de seu responsável, para que proceda A 

IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO previdenciário contido nos autos, no prazo 

improrrogável de 20 dias, devendo ser encaminhado juntamente com 

documentos pessoais da parte autora, e com cópia da sentença e 

eventuais acórdãos.

Em razão do descumprimento da ordem anterior, elevo a multa diária 

arbitrada para R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais).

No cumprimento da ordem, deverá o Sr. Oficial de Justiça certificar nos 

autos quem é a pessoa responsável pela AGÊNCIA DE ATENDIMENTO DE 

DEMANDAS JUDICIAIS – APSADJ, a fim de que haja apuração de eventual 

crime de desobediência por parte do responsável, caso haja 

descumprimento.

Decorrido o prazo, havendo comunicação do descumprimento, extraia-se 

cópia dos autos com posterior remessa ao Ministério Público Federal para 

apuração do crime de desobediência.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Jaciara/MT, 20 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106392 Nr: 9292-06.2017.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ARENHART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 47750 Nr: 2992-38.2011.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DALEFFE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DOS SANTOS, JOSÉ 

CARDOSO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Traga o exequente, em 15 dias, comprovante do acordo entabulado entre 

as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 46304 Nr: 1308-78.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SEVERINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Carmo de Oliveira - 

OAB:13862/GO

 Vistos, etc.
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Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente, solicitando 

o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

De outra banda, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online nas contas da parte executada.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 917, §1º, do CPC).

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

De outra banda, quanto ao pedido de consultas sistêmicas via RENAJUD, 

traga a exequente aos autos comprovante de pesquisa de bens junto ao 

CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais 

e Registrais do Estado de Mato Grosso) e DETRANNET ou PROCOB, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para posterior análise do pedido, uma vez que 

é incumbência do exequente tais diligências.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87445 Nr: 5834-15.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NICEIO FIGUEREDO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 5834-15.2016.811.0010 - 87445

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

PARTE REQUERIDA: JOSÉ NICEIO FIGUEREDO CARDOSO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): José Niceio Figueredo Cardoso, Cpf: 

03971430287, Rg: 1102624 SSP DF Filiação: Maximiliano de Lima Cardoso 

e Alza Figueiredo Cardoso, data de nascimento: 22/06/1954, brasileiro(a), 

natural de Abaetuba-PA, casado(a), advogado, Endereço: Rua Potiguaras, 

Bairro: Centro, Cidade: Jaciara-MT,

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 

31/2016-CGJ, efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das 

Custas Processuais no importe de R$ 557,84, a que foi condenado nos 

termos da r. sentença ref 56. Este valor deverá ser recolhido num único 

boleto, discriminando o valor das custas, sendo R$ 413,40 e o valor da 

taxa judiciária de R$ 144,44. Fica cientificado de que poderá acessar o 

site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE”, em 

seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo em branco, a palavra 

“custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E TAXAS FINAIS OU 

REMANESCENTES” em seguida preencher os campos com o número único 

do processo, como por exemplo: 1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os 

dados do processo. Clicar em “PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem 

em laranja, então clicar em OK e em seguida preencher com o CPF do 

pagante. Marcar os itens custas e também taxas, se for o caso, incluir o 

valor de cada um (apenas números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai 

gerar um boleto. Imprimir e após a efetivação do recolhimento, protocolizar 

a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados 

da Central de Arrecadação e Arquivamento.

Jaciara - MT, 21 de janeiro de 2020.

Audyrlene Rocha Almeida

Gestora Administrativa

Responsável CAA

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 105029 Nr: 8657-25.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA SILVA COSTA & CIA LTDA - ME, 

VALMIR DA SILVA COSTA, TAÍZA GONÇALVES PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A, ISABEL FERREIRA BARCELOS - OAB:15671-O/MT, ISABEL 

FERREIRA BARCELO - OAB:15671

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11980 Nr: 881-62.2003.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UMBERTO JOÃO GUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERDINANDO DI LORETO, ANGELIM GABRIEL 

BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o petitório retro.

Assim, suspendo o presente feito pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Aguardem-se os autos no arquivo provisório, com anotação no sistema.

Decorrido o prazo, certifique-se e intime-se o exequente para, em 05 

(cinco) dias, dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86824 Nr: 5541-45.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR PAULO RAFAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AILI FERREIRA DE MELO 

RODRIGUES - OAB:17119/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, faço 

INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para que efetue, no prazo de 5(cinco) 

dias, o recolhimento das Custas Processuais no importe de R$ 557,09, a 

que foi condenado nos termos da r. sentença ref. 111. Este valor deverá 

ser recolhido num único boleto, discriminando o valor das custas, sendo 

R$ 413,40 e o valor da taxa judiciária de R$ 143,69. Fica cientificado de 

que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, clicar no link “EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE”, em seguida clicar no item Emitir Guia – digitar no campo 

em branco, a palavra “custas” depois clicar na última opção “CUSTAS E 

TAXAS FINAIS OU REMANESCENTES” em seguida preencher os campos 

com o número único do processo, como por exemplo: 

1111-22.3333.8.11.0010, vai aparecer os dados do processo. Clicar em 

“PRÓXIMO”. Vai aparecer uma mensagem em laranja, então clicar em OK e 
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em seguida preencher com o CPF do pagante. Marcar os itens custas e 

também taxas, se for o caso, incluir o valor de cada um (apenas 

números). Clicar em gerar GUIA. O sistema vai gerar um boleto. Imprimir e 

após a efetivação do recolhimento, protocolizar a guia (paga) no Protocolo 

Geral do Fórum desta Comarca aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 12994 Nr: 1847-25.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSI RUSSI ME, MANCHESTER OIL DISTRIBUIDORA E 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANCHESTER OIL DISTRIBUIDORA E 

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, TRANSPORTADORA PIFFER E 

OLIVEIRA LTDA ME, ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS BRASIL S/A, 

GERSI RUSSI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA GUITTE DINIZ - 

OAB:199303, GIOVANI BIANCHI - OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA GUITTE DINIZ - 

OAB:199303, DIOGO IBRAHIM CAMPOS - OAB:8112-E, GIOVANI 

BIANCHI - OAB:6641/MT, Hélio Passadore - OAB:3008-A, JAIRO JOÃO 

PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT, JAQUELINI RAMOS - 

OAB:10.509/MT, RODRIGO DINIZ SANTIAGO - OAB:210101, Sérgio Ruy 

Barroso de Mello - OAB:63.377

 Vistos etc.

Considerando o pedido do exequente de “bloqueio do veículo” objeto da 

presente ação, determino a restrição imediata, registrando-se o 

impedimento de circulação do veículo junto ao sistema RenaJud.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer 

o que de direito, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 8539 Nr: 783-48.2001.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DI RAIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS - 

OAB:3897, DANIELA FERNANDES - OAB:5991, ELIZABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1.761, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032, 

GLECY KELLY NUNES DE MELO - OAB:6.844-E, Estagi, JOSÉ CARLOS 

DE MELLO FILHO - OAB:6341, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - 

OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112/MT, FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT, Silvana Pacheco Leal - OAB:3714/MT

 Vistos etc.

Antes de analisar os pedidos da exequente de fl. 194, determino que 

traga, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de pesquisa de bens 

junto ao CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços 

Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso) e DETRANNET ou 

PROCOB.

Ainda, intime-se o patrono dos executados para, querendo, manifestar 

nos autos acerca da penhora realizada, em igual prazo.

Após, voltem os autos conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara/MT, 21 de janeiro de 2020.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87318 Nr: 5745-89.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARIA DOMINGUES-ME, MARCIA 

MARIA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIA MARIA DOMINGUES-ME, CNPJ: 

05525524000110, Inscrição Estadual: 132161419 e atualmente em local 

incerto e não sabido MARCIA MARIA DOMINGUES, Cpf: 85152153149, Rg: 

1155606-4, Filiação: Maria Alves Domingues e Huelinton José Domingues, 

data de nascimento: 21/03/1978, brasileiro(a), natural de Dourados-MS, 

solteiro(a), advogada/comerciante, Telefone 6634613409. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARCIA MARIA 

DOMINGUES-ME e MARCIA MARIA DOMINGUES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Número da CDA: 20145766, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5766/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/05/2014

 - Valor Total: R$ 8.878,38 - Valor Atualizado: R$ 8.878,38 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Os autos vieram conclusos diante do 

pedido da Fazenda Pública Estadual pela citação por edital.Primeiro denoto 

que cabível a citação por edital da executada, considerando que 

inexitosas as tentativas de citação, tanto por oficial de justiça como por 

correio, conforme dispõe o artigo 8º da LEF, neste sentido:Art. 8º - O 

executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:I - a 

citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda 

Pública não a requerer por outra forma;II - a citação pelo correio 

considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, 

ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a 

entrega da carta à agência postal;III - se o aviso de recepção não retornar 

no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a 

citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;IV - o edital de citação 

será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, 

gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, 

e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, 

com prazo de 60 (sessenta) dias.§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar 

a citação, interrompe a prescrição.Desta forma, defiro a citação por edital 

com prazo de 30 (trinta) dias.Desde já, nomeio a Defensoria Pública como 

curadora especial dos executados, conforme preceitua o artigo 72, inciso 

II, do CPC, devendo esta ser intimada após a prática de atos 

expropriatórios.Decorrido(s) o(s) prazo(s), vista à Fazenda Pública para 

requerer o que de direito.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Jaciara/MT, 28 de novembro de 2019.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Geralda Schuenquener, 

digitei.

Jaciara, 21 de janeiro de 2020

Victor Coimbra de Souza Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC
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 Intimação dos Embargantes e Embargados (Advogados)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16722 Nr: 1269-91.2005.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA FERNANDES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANACÁ TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA KARINA ROCHA 

ATANASIO - OAB:10166, Fábio Araújo Gomes - OAB:43.318 - PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIOVANI BIANCHI, 

para devolução dos autos nº 1269-91.2005.811.0010, Protocolo 16722, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DELFINO GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000314-52.2019.8.11.0010. Vistos e 

examinados. Trata-se de ação previdenciária de aposentadoria rural por 

idade ajuizada por Maria Delfino Guimarães em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A petição inicial foi recebida ao ID. 18054157, oportunidade em que 

foi deferido o pedido de AJG e determinada a citação do requerido. Citada 

via sistema, o INSS apresentou contestação, bem como acostou aos autos 

documentos da parte autora, como CNIS e informações do indeferimento, à 

ID. 20300268. A autora impugnou a contestação ao id. 20715033. O feito 

foi saneado à ID. 25796875, sendo fixados os pontos controvertidos, e, 

ainda, designada audiência de instrução e julgamento na oportunidade. O 

requerido, mesmo ciente da audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais (ID. 27309369). Vieram os autos 

conclusos. É o que merece registro. Decido. A parte autora alega que 

exerceu atividade rural por tempo superior ao legalmente exigido, razão 

pela qual pleiteia seja o INSS condenado a conceder-lhe aposentadoria por 

idade rural no valor de 01 (um) salário mínimo mensal. Os requisitos para a 

concessão de aposentadoria por idade ao segurado rural empregado, 

contribuinte individual, trabalhador avulso ou segurado especial são: a) 

idade de 60 (sessenta) anos, homem, ou 55 (cinquenta e cinco) anos, 

mulher (art. 201, § 7º, II da Constituição Federal e art. 48, § 1º da LBPS); e 

b) efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento administrativo, por tempo 

igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do 

benefício (art. 39, I e art. 48, § 2º da LBPS). A carência a ser considerada 

é de 180 (cento e oitenta) meses, nos termos do art. 25, II da LBPS, a não 

ser para o segurado que já estava filiado ao RGPS ou exercia atividade 

rural antes de 24.07.1991, hipótese em que se aplica a tabela de transição 

prevista no art. 142 da LBPS. O disposto no art. 3º, § 1º da Lei 

10.666/2003 (“na hipótese de aposentadoria por idade, a perda da 

qualidade de segurado não será considerada para a concessão desse 

benefício, desde que o segurado conte com, no mínimo, o tempo de 

contribuição correspondente ao exigido para efeito de carência na data do 

requerimento do benefício”) não se aplica à aposentadoria por idade rural, 

em que não há, normalmente, tempo de contribuição, mas simples 

exercício de atividade rural por período equivalente à carência. Nesse 

sentido o Superior Tribunal de Justiça “firmou entendimento no sentido de 

que para caracterizar o devido atendimento à condição de implementação 

da carência, deve o autor demonstrar o retorno às atividades campesinas, 

bem como a permanência no meio rural pelo prazo exigido, imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, nos termos do art. 48, § 2º da Lei n. 

8.213/91” (STJ, 1ª Seção, REsp. 1.302.997/SP, DJe 15.03.2012). Não 

obstante a dicção do art. 48, § 2º da LBPS, que se refere à comprovação 

da atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, é 

certo que o segurado, se à época do implemento do requisito etário, 

exercia atividade rural por tempo equivalente à carência, fará jus ao 

benefício, ainda que posteriormente deixe o labor rural, porquanto o direito 

ao benefício já terá se incorporado ao seu patrimônio jurídico. Neste 

sentido é a Súmula 54 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados 

Especiais Federais (“o tempo de exercício de atividade equivalente à 

carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao 

requerimento administrativo ou à data do implemento da idade mínima”) e o 

art. 51, § 1º do RPS (“o trabalhador rural deve comprovar o efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, 

ao mês em que cumpriu o requisito etário”). A atividade rural deve ser 

comprovada mediante pelo menos início de prova material, não sendo 

admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo 

de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no art. 55, § 3º da 

LBPS (“a comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei [...] 

só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não 

sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de 

motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no 

Regulamento”). A Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que 

“a prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da 

atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”. 

Dessa forma, a prova oral, além de robusta e idônea, deve estar 

amparada em início de prova material, entendendo-se como tal o 

documento contemporâneo ao período de labor que se pretende 

comprovar e que faça alguma referência à profissão ou à atividade a que 

se dedicava o interessado, ainda que não se refira à integralidade do 

período a ser comprovado. No mesmo diapasão, a Súmula 34 da Turma 

Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dispõe que 

“para fins de comprovação do tempo de labor rural, o início de prova 

material deve ser contemporâneo à época dos fatos a provar”. O Superior 

Tribunal de Justiça “firmou entendimento de que as provas testemunhais, 

tanto do período anterior ao mais antigo documento quanto do posterior ao 

mais recente, são válidas para complementar o início de prova material do 

tempo de serviço rural” (STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 1.347.289/SP, 

Relator Ministro Og Fernandes, DJe 20.05.2014). Assim, não se exige que 

o segurado tenha documentos correspondentes a todo o período 

equivalente à carência, nos termos da Súmula 14 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais: “para a concessão de 

aposentadoria rural por idade, não se exige que o início de prova material 

corresponda a todo o período equivalente à carência”. Por força do 

princípio do tempus regit actum, “a prestação de serviço rural por menor 

de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, 

devidamente comprovada, pode ser reconhecida para fins 

previdenciários”, nos termos da Súmula 05 da Turma Nacional de 

Uniformização dos Juizados Especiais Federais. O Art. 106 da LBPS 

discrimina os documentos hábeis a comprovar o labor rurícola, dentre os 

quais CTPS, contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, 

declaração de sindicato de trabalhadores rurais, desde que homologada 

pelo INSS, bloco de notas de produtor rural, certidão de cadastro do imóvel 

rural no INCRA, notas fiscais de entrada de mercadorias, emitidas pela 

empresa adquirente da produção, documentos fiscais relativos à entrega 

da produção rural à cooperativa agrícola, declaração de imposto de renda, 

com indicação de renda proveniente da comercialização da produção rural 

etc. Tem-se entendido que o rol de documentos previstos no Art. 106 da 

LBPS não é taxativo, podendo-se utilizar outros tais como certidão de 

casamento, certidão de nascimento, certificado de alistamento militar ou 

eleitoral ou atestado de frequência escolar em que em que conste a 

profissão de lavrador do segurado, carteira de sócio e guia de 

recolhimento da contribuição para sindicato de trabalhadores rurais etc. 

Ainda, tendo em vista que as relações de trabalho no campo são 

marcadas pela informalidade, tem-se admitido que o documento em nome 

do pai de família estende sua eficácia probatória em favor de todos os 

componentes do grupo familiar (STJ, 5ª Turma, REsp. 386.538/RS, Relator 

Ministro Jorge Scartezzini, DJ 07.04.2003, p. 310). Nesse sentido, a 

Súmula 06 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 

Federais dispõe que “a certidão de casamento ou outro documento idôneo 

que evidencie a condição de trabalhador rural do cônjuge constitui início 

razoável de prova material da atividade de rurícola”. A declaração firmada 
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por sindicato de trabalhadores rurais não homologada pelo INSS não serve 

como início de prova material, equivalendo apenas à prova testemunhal 

(STJ, 3ª Seção, AgRg nos EREsp. 1.140.733/SP, Relator Ministro Og 

Fernandes, DJe 31.05.2013). O mesmo ocorre com declaração de 

ex-empregador, a qual só pode ser admitida como início de prova material 

se contemporânea aos fatos a comprovar (STJ, 3ª Seção, AR 3.963/SP, 

Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 25.06.2013). No caso de 

segurado especial, o exercício por curtos períodos de trabalho urbano 

intercalados com o serviço rural não descaracteriza sua condição, 

especialmente porque a Lei 11.718/2008 alterou a LBPS para prever que 

durante a entressafra o segurado especial pode trabalhar em outra 

atividade por até 120 (cento e vinte) dias no ano, sem perder a filiação. 

Não é outro o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais, que na Súmula 46 estipula que “o exercício 

de atividade urbana intercalada não impede a concessão de benefício 

previdenciário de trabalhador rural, condição que deve ser analisada no 

caso concreto”. Embora seja admissível a comprovação de atividade rural 

mediante a qualificação de lavrador do cônjuge ou ascendente em 

documento escrito, é inaceitável a utilização desse documento como início 

de prova material quando se constata que o referido membro da família, 

apontado como rurícola, vem posteriormente a exercer atividade urbana 

de forma regular (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp. 947.379/SP, Relatora 

Ministra Laurita Vaz, DJ 26.11.2007). Outrossim, “o trabalho urbano de um 

dos membros do grupo familiar não descaracteriza, por si só, os demais 

integrantes como segurados especiais, devendo ser averiguada a 

dispensabilidade do trabalho rural para a subsistência do grupo familiar” 

(STJ, 1ª Seção, REsp. 1.304.479/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, 

DJe 19.12.2012). No caso em tela, a idade mínima está comprovada, tendo 

em vista que a autora nasceu em 30/01/1963, de modo que na data do 

requerimento administrativo, 01/02/2018, possuía 55 anos. Considerando 

que a idade mínima foi atingida em 30/01/2018, a demandante deveria 

comprovar o exercício de atividade rural nos 180 (cento e oitenta) meses 

que antecederam o implemento do requisito etário ou o requerimento 

administrativo, ainda que de forma descontínua, nos termos do art. 25, II 

c/c o art. 142 da Lei 8.213/1991. A fim de comprovar o exercício de 

atividade rural no período equivalente à carência, 08/01/2003 a 

08/01/2018, apresentou escritura de compra e venda onde a autora figura, 

juntamente com seu marido, como compradora de um imóvel rural de 

4,6991 hectares, datado de 04/06/1998, comprovante de pagamento de 

contribuição para o sindicato dos trabalhadores rurais, referente ao ano 

de 2017 e 2018, atualização cadastral de produtor rural em nome de seu 

esposo, datado de 29/05/2001, nota fiscal referente a compra de 40 

sacos de sal comum, datado de 28/01/2002. Em Juízo, a Requerente 

relatou que possui uma chácara de 7 hectares, juntamente com seu 

esposo há 21 anos, onde produzem frutas e criam alguns animais, como 

galinha, peixe. Por fim, informou que a maior parte da produção é para o 

consumo próprio, não utilizam maquinários nem possuem empregados. A 

Testemunha Adriano alegou que conhece a autora há 20 anos no sítio 

situado no assentamento buriti. Relatou que neste sítio ela produz frutas, 

cria animais, informando que toda a produção é feita manualmente e sem o 

auxilio de empregados. Por fim, alegou que a maior parte da produção é 

para o consumo da própria família. Já a testemunha Valdivino relatou que 

conheceu há aproximadamente 40 anos na “patagônia”. Alegou que 

atualmente a autora reside no assentamento buriti, onde ela cria animais, 

como porco, galinha e peixe, sem utilizar maquinários e funcionários. Por 

fim, relatou que a produção é para o consumo da própria família. Observo 

que os documentos apresentados pela parte autora podem ser 

considerados início de prova material do exercício de atividade rural, 

conforme se verifica da documentação trazida pela requerente, que foram 

corroboradas pelos depoimentos prestados em Juízo. Imperioso ressaltar 

que o vínculo urbano exercido pela autora, por curtos períodos, não 

descaracteriza a condição de segurada especial, pois a expressão literal 

do dispositivo legal, nos termos da lei 8.213/91, aduz que não se faz 

necessária a comprovação do exercício de atividade rural de forma 

contínua. Neste sentido: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. BÓIA-FRIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL 

CORROBORADO POR PROVA ORAL. PROVA DO EXERCÍCIO DE 

ATIVIDADE RURAL PELO PERÍODO CORRESPONDENTE À CARÊNCIA. 

VÍNCULO URBANO CURTO POSTERIOR AO INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 

NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE RURÍCOLA. BENEFÍCIO 

DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. De acordo com a Lei 8.213/91, a 

concessão do benefício de aposentadoria rural por idade submete-se ao 

preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a idade completa de 55 anos, 

se mulher, e 60 anos, se homem (art. 48, § 1º); (b) a comprovação do 

exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses 

idêntico à carência do referido benefício (art. 48, § 2º, c/c 143); e (c) a 

condição de empregado prestador de serviço de natureza rural à 

empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante 

remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 11, I, a), ou de 

trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 

11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII). 2. A concessão do benefício 

independe do recolhimento de contribuição previdenciária, nos termos do 

art. 26, III c/c art. 39, da Lei 8.213/91, porém, quanto ao tempo de exercício 

de atividade rural, exige-se início razoável de prova material, completada 

por prova testemunhal idônea, não se admitindo, portanto, prova 

meramente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou 

caso fortuito (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91, Súmulas 149 e 27 do STJ e 

TRF da 1ª Região, respectivamente). 3. O autor, nascido em 12/02/1951, 

cumpriu o requisito etário em 2011, ano em que a carência prevista para a 

concessão do benefício correspondia a 180 meses (15 anos). 4. Constitui 

início de prova material do exercício de atividade rural pelo autor a certidão 

de seu casamento, realizado em 17/03/1977, na qual foi qualificado como 

lavrador. 5. Os depoimentos prestados em juízo confirmaram o início de 

prova material apresentado, demonstrando que o autor trabalhou – e ainda 

trabalhava à época em que realizada a audiência - desempenhando 

serviços gerais de natureza rural, na condição de diarista/boia-fria, para 

diversos fazendeiros, por período superior à carência legal para a 

concessão do benefício. 6. A condição de diarista, bóia-fria ou safrista do 

segurado instituidor não prejudica o direito do autor. É cediço que o 

trabalhador volante ou bóia-fria experimenta situação desigual em relação 

aos demais trabalhadores (STJ, AR2515 / SP), uma vez que, em regra, ou 

não tem vínculos registrados ou os tem por curtíssimo período, devendo 

ser adotada solução "pro misero". Precedentes citados no voto. 7. O 

registro, em todo o histórico laboral do autor, de um único vínculo de 

emprego de natureza urbana, como zelador, em entidade assistencial, no 

curto período de 01/08/1997 a 31/03/1999, não se mostra apto, nas 

circunstâncias destes autos, a descaracterizar a qualidade de rurícola 

(boia-fria) que ele ostenta. O trabalhador volante ou bóia-fria experimenta 

situação desigual em relação aos demais trabalhadores, uma vez que, em 

regra, não tem vínculos registrados em carteira e o grau de informalidade 

em que desempenha suas atividades é bem superior ao dos demais 

trabalhadores, o que dificulta a documentação do labor em prova material. 

Portanto, a qualificação de lavrador consignada em sua certidão de 

casamento, confirmada por prova testemunhal firme e coesa, mostram-se 

suficientes para a concessão do benefício. 8. A data de início do benefício 

é a da citação, ante a ausência de requerimento administrativo, tendo o 

INSS apresentado contestação de mérito. 9. A correção monetária das 

parcelas em atraso, observada a prescrição quinquenal do parágrafo 

único do art. 103 da Lei 8.213/1991 e o desconto de valores não 

acumuláveis, deve ser feita nos termos do Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal até a entrada em vigor 

da Lei 11.960/2009, passando, a partir de então, a observar o índice 

previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 

11.960/2009, sem prejuízo de que se observe, quando da fase de 

cumprimento do julgado, o que vier a ser decidido pelo STF no Recurso 

Extraordinário nº 870.947/SE (alteração de índice, modulação de feitos, 

etc.). Enquanto essa questão estiver pendente de julgamento no STF, fica 

assegurada à parte a possibilidade de expedição de requisitório da parte 

incontroversa da dívida. 10. Os juros de mora, por sua vez, são aplicados 

conforme metodologia e índices do Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. 11. Quanto aos 

honorários, cumpre frisar que “Somente nos recursos interpostos contra 

decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o 

arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, 

§ 11, do novo CPC” (Enunciado Administrativo STJ nº 7). Assim, os 

honorários advocatícios em desfavor da autarquia-previdenciária devem 

ser fixados/mantidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação na data de prolação da sentença/acórdão de procedência 

do pedido inicial (Súmula nº 111 do STJ). 12. Em se tratando de causas 

ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas 

(inclusive despesas com oficial de justiça) por força do art. 4º, I da Lei 

9.289/1996, o que se repete nos Estados onde houver lei estadual assim 

prescrevendo, como é o caso de Minas Gerais (Lei nº 14.939/2003). 13. 
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Apelação a que se dá provimento. (Relator: JUIZ FEDERAL HENRIQUE 

GOUVEIA DA CUNHA, 2ª Câmara Regional Previdenciária do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, data da publicação: 25 de setembro de 

2017, APELAÇÃO CÍVEL N. 0036517-67.2012.4.01.9199/MG). Desta 

forma, havendo início razoável de prova material corroborada pelo prova 

testemunhal, reputo como comprovado o exercício de atividade rural em 

regime de economia familiar pelo tempo correspondente à carência do 

benefício, fazendo jus à aposentadoria por idade devida desde a data do 

requerimento administrativo (01/02/2018) (STJ: REsp 1568343/SP, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2015, 

DJe 05/02/2016), com renda mensal correspondente a 01 (um) salário 

mínimo. Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I do 

CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na petição inicial formulado 

por MARIA DELFINO GUIMARÃES para condenar o INSTITUTO NASCIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder o benefício de aposentadoria por 

idade rural na base na base de 01 (um) salário mínimo mensal, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, devido desde a data do requerimento 

administrativo (DIB em 01/02/2018) e data de início de pagamento na data 

desta sentença (DIP 22/01/2020). CONDENO, ainda, o INSS ao pagamento 

das parcelas pretéritas, compreendidas desde o dia do requerimento 

administrativo e a data da presente sentença. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas 

até esta data, conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária 

do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os 

honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre 

prestações vincendas). Observe-se que os valores deverão ser 

atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que 

seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

IPCA-E para fins de correção monetária (STF – RE nº 870.947, Relator(a): 

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 

17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). Quanto aos juros de mora, incidem 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da 

Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 dos 

recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à 

vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001. Por fim, imperioso ressaltar, que esta Comarca, 

encontra-se atualmente sobrecarregada de processos, e com efetivo 

reduzido, não dispondo de meios para liquidar as sentenças em relação ao 

INSS, ações estas que representam uma grande parte do volume 

processual, em virtude da Comarca não possuir Justiça Federal para 

tramitação do feito, razão pela qual as sentenças são ilíquidas. Assim em 

uma análise superficial, DEIXO de proceder à remessa necessária dos 

autos à Instância Superior, ante o disposto no § 3° do art. 496 do CPC. 

Publique-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 22 

de janeiro de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002393-04.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELICA FERNANDES MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO(A))

TAIS PAULA COSTA LEITE OAB - MT26426/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que a contestação de ID 26586276 foi protocolada 

dentro do prazo legal, sendo portanto tempestiva. Certifico ainda, que 

nesta data proceda a intimação da parte autora, para querendo, impugnar 

a referida contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001593-73.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente para que no 

prazo de 10 (Dez) dias manifestar-se a cerca da decisão e requerer o que 

lhe é de direito. Certifico ainda que, foi devidamente comprovada a 

prestação de contas na certidão de ID 26547603.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002353-22.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação foi protocolada no prazo legal. 

Certifico ainda que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo legal, apresentar impugnação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002267-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA OAB - MT25331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que a contestação de ID 25691684, foi protocolada 

dentro do prazo legal, sendo portanto tempestiva. Certifico ainda que 

nesta data proceda a intimação da parte autora, para querendo, impugnar 

a referida contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000962-32.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR OAB - MT5646/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que nesta data procedo intimação da parte autora para 

no prazo de 10 (Dez) dias manifeste-se acerca da proprosta ofertada pelo 

INSS no ID 27181886.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002058-82.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, o recurso de ID 25640577 foi protocolado dentro do 

prazo legal, sendo portanto tempestiva. Certifico ainda que, nesta data 

proceda a intimação da parte autora, para querendo, impugnar a referida 

contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001516-64.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GOMES PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (REU)

 

Certifico e dou fé que a contestação de ID 26923167 foi protocolada 

dentro do prazo legal, sendo portanto tempestiva. Certifico ainda, que 
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nesta data proceda a intimação da parte autora, para querendo, impugnar 

a referida contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002351-52.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANEZIO GONCALVES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico e dou fé que nesta data procedo intimação da parte autora para 

no prazo de 10 (Dez) dias manifeste-se acerca da proposta ofertada pelo 

INSS no ID 28217600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003156-05.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA FABRIN DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação de ID 28034275 foi protocolada 

dentro do prazo legal, sendo portanto tempestiva. Certifico ainda que, 

nesta data proceda a intimação da parte autora, para querendo, impugnar 

a referida contestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002337-68.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MESSIAS BUENO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico e dou fé que, a contestação de ID 25323605 foi protocolada 

dentro do prazo legal, sendo portanto tempestiva. Certifico ainda que, 

nesta data proceda a intimação da parte autora, para querendo, impugnar 

a referida contestação.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31488 Nr: 3210-37.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEVINO BERNARDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data procedo a INTIMAÇÃO da Parte 

Autora , para que manifeste-se, no prazo legal, acerca do contido no 

Laudo que aportou às fls. 292/299 dos autos .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34558 Nr: 2114-50.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISÂNGELA GOMES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DO CÂNCER DE MATO GROSSO, 

ERIK FREITAS FORTES BUSTAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA 

- OAB:4625, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - OAB:6525/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data procedo a INTIMAÇÃO da Parte 

Autora , para querendo, manifeste-se, no prazo legal, acerca do contido 

na informação que aportou às fls. 292 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32367 Nr: 84-42.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CASTELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO BALDAN 

- OAB:110454-MT, FERNANDO BALDAN NETO - OAB:13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, procedo a INTIMAÇÃO da Parte 

Autora para, querendo, no prazo de 15(quinze) dias, apresente resposta 

aos cálculos que aportou às fls.144/148.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47958 Nr: 3229-72.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SS LEILÕES S/C LTDA (SS LEILÕES), SILVANI 

DIAS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data procedo a INTIMAÇÃO da Parte 

Exequente para, no prazo DE 05(cinco)dias, manifestar-se acerca do 

contido no Ofício que aportou às fls.128/129, requerendo o que entnder de 

direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53859 Nr: 2366-48.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DARIO SCARTON, JOÃO SCARTON, 

ZENI EMILIA SCARTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:/MT 22165-A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADSON JENEZERLAU SILVA 

SANTOS - OAB:203.049 SP, NICOMEDES LINDOLFO FREITAS NETO - 

OAB:9.277/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data, faço expedir intimação aos 

advogados das partes executadas via DJE, para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do pedido de cumprimento de sentença acosta às 

fls. 119/123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25982 Nr: 2500-51.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA 

HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES - 

OAB:1661900-INSS

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, nesta data procedo e INTIMAÇÃO da Parte 

Autora, para, querendo, no prazo de 05(cinco)dias, manifeste-se e 

requeira o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 99267 Nr: 5759-39.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIN & ROCHA LTDA ME, ROBSON CROSUÉ 

ROSIN, ALESSANDRA FARIA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Remi Cruz Borges - 

OAB:11.148-A

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo pela parte requerida , para se 

manifestar acerca da petição de ref. 39 e requererem o que de direito.E 

Faço a intimação da parte autora para em 10 (dez)dias se manifestar e 

requerer o que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001997-27.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABEL FERREIRA BARCELO OAB - MT0015671A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001997-27.2019.8.11.0010 Requerente: Marco 

Antônio Ferreira da Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS Vistos, etc. Trata-se de ação de restabelcimento de aposentadoria 

por invalidez c/c pedido de tutela antecipada, ajuizada por Marco Antônio 

Ferreira da Silva em desfavor do Instituto Nacional De Seguro Social – 

INSS, ambos qualificados nos autos. Em síntese, narra o autor que a 

Autarquia concedeu benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez com início em 06/10/2010, entretanto, o autor foi submetido a 

reavaliação médica, tendo o requerido cessado o benefício por entender 

que o requerente havia recuperado sua capacidade laborativa. Todavia, o 

autor assevera que permanece incapacitado para exercer qualquer tipo 

de atividade laborativa. Requer o deferimento da tutela de urgência para 

que o benefício seja imediatamente restabelecido. A juíza antecessora 

determinou a intimação do autor para colacionar aos autos cópia do 

indeferimento do pedido na via administrativa. O autor foi intimado e aduziu 

que referido documento é desnecessário, eis que se trata de pedido de 

restabelecimento de benefício. É o relatório. Passo a decidir. A 

Jurisprudência é uníssona no sentido da desnecessidade da juntada de 

cópia do indeferimento do pedido na via administrativa quando se trata de 

pedido de restabelecimento de benefício previdenciário. Nesse sentido, in 

verbis: PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. EXTINÇÃO DO FEITO, 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ANTE A FALTA DE INTERESSE 

PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO 

DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. OBSERVÂNCIA DO POSICIONAMENTO DA 

SUPREMA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 631.240/MG. 

TODAVIA, SEGURADO QUE POSTULOU O RESTABELECIMENTO DO 

AUXÍLIO-DOENÇA OU A IMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM 

RAZÃO DO MESMO FATO GERADOR. HIPÓTESES QUE SE ENQUADRAM 

DENTRO DAS EXCEÇÕES À REGRA. MATÉRIA DE FATO JÁ LEVADA AO 

CONHECIMENTO DA AUTARQUIA. INTERESSE PROCESSUAL 

CARACTERIZADO. POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA DESNECESSÁRIA. 

SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O SEU 

REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, "na hipótese de 

pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício 

anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de 

conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser 

formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria 

de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez 

que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao 

menos tácito da pretensão" (RE 631240). [...] (TJ-SC - AC: 

03013401320178240018 Chapecó 0301340-13.2017.8.24.0018, Relator: 

Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 24/04/2018, Primeira Câmara de 

Direito Público). No mesmo sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

BENEFÍCIO CESSADO. DESNECESSIDADE DE NOVO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. 

Sabe-se que a concessão de benefícios previdenciários depende de 

requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a 

direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS. No entanto, 

mostra-se desarrazoada a exigência de novo requerimento administrativo 

para obtenção de aposentadoria por invalidez, quando existe requerimento 

imediatamente anterior, do qual se originou o auxílio-doença, cessado 

administrativamente em 26/02/2016, meses antes do ajuizamento da ação 

(26/10/2016). 2. A cessação administrativa do benefício recebido pelo 

autor é o bastante para caracterizar a necessidade da prestação 

jurisdicional e o interesse processual do segurado. 3. Apelação provida. 

Sentença anulada para que o processo tenha o seu curso regular. (TRF-1 

- AC: 00414865220174019199 0041486-52.2017.4.01.9199, Relator: JUIZ 

FEDERAL CRISTIANO MIRANDA DE SANTANA, Data de Julgamento: 

24/10/2017, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de 

Publicação: 06/02/2018 e-DJF1). Assim, sendo desnecessária a juntada 

de cópia do indeferimento do pedido na via administrativa e presentes os 

requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, recebo a inicial e 

passo à análise do pedido de tutela de urgência. Dispõe o art. 300 do 

Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Sobre a concessão da 

tutela de urgência de natureza antecipada ensina Fredie Didier Jr., Teresa 

Arruda Alvim Wambier, Eduardo Talamini e Bruno Dantas, na obra: Breves 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil, in verbis: “A probabilidade 

que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos 

é a probabilidade lógica- que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder “tutela provisória”. (Pag. 782, Revistas 

dos Tribunais). No caso em tela, a probabilidade do direito invocado e o 

perigo de dano, ao menos no presente momento, restaram demonstrados. 

Isso porque o autor é portador de “sequelas neurológica incapacitantes 

como de déficits cognitivo e comportamentais importantes, convulsões 

tonico clonicas generalizadas” (SIC) (CID 10.G40/T90.5), conforme se 

observa do atestado médico colacionado aos autos. Verifica-se ainda que 

o benefício foi concedido ao autor anteriormente em 06/10/2010 sendo 

cessado em 22/09/2018, ou seja, o autor recebeu o benefício por mais de 

8 (oito) anos, levando a crer que necessita do benefício, uma vez que 

está fora do concorrido mercado de trabalho há muito tempo. Ante o 

exposto, defiro o pedido de concessão da tutela provisória de urgência 

para determinar que o INSS restabeleça o beneficio de aposentadoria por 

invalidez ao autor, e promova o pagamento do valor correspondente, sob 

pena de incidência de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais). 

Defiro a concessão de assistência jurídica gratuita nos termos do artigo 

5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. Por outro lado, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, determino a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 12 de março de 2020, às 09h05. 

Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos 

formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os 

honorários periciais no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução nº 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 
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eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

trabalhando? Em que? Alternativamente: quando ela parou de trabalhar? 

No que trabalhava? (03) A parte periciada tem (ou teve) lesão, doença, 

sequela ou deficiência física que afete (ou tenha afetado) sua capacidade 

laboral? Descreva a doença/deficiência, indicando o CID/CIF, informando o 

atual estágio (estabilizado ou em fase evoluída), a data em que teve início 

e se há aleijão ou deformidade estética. (04) Há enquadramento na 

portaria interministerial MPAS/MS 2.998, de 23.08.2001, segundo o 

diagnóstico médico? (05) A parte pericianda tem pleno e efetivo acesso a 

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

continue a trabalhar normalmente, sem limitação, dor, sofrimento ou efeito 

colateral? (06) Qual é o grau de incapacidade para o trabalho: é total 

(impede o exercício de todo e qualquer trabalho) ou parcial (impede 

apenas o exercício do trabalho habitual)? (07) A incapacidade laboral é 

permanente ou temporária? Neste último caso, qual é a previsão de 

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

prescrições médicas e/ou fisioterapêuticas? (08) Qual é a data provável 

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

provavelmente a incapacidade laboral? (09) A incapacidade decorre ou 

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

agravamento/evolução? (10) A doença/deficiência torna a parte incapaz 

para a vida independente (dependente da assistência de terceiros? (11) 

Sendo parcial e permanente a incapacidade laboral: a parte pericianda é 

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

536.916.932-9, bem como eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-27 OPOSIÇÃO

Processo Número: 1000101-12.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS DOS SANTOS (OPOENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAMIRYS CRISTIANE BRESOLIN OAB - PR79007 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (OPOSTO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

Processo nº 1000101-12.2020.8.11.0010 Vistos. Trata-se de ação de 

reintegração de posse c/c pedido de tutela de urgência c/c revisional de 

contrato bancário, proposta por REGIS DOS SANTOS, em face de BANCO 

J. SAFRA S/A., ambos qualificados nos autos. Aduz a parte autora que 

deixou de adimplir o contrato de alienação fiduciária, em razão dos 

elevados valores e ilegais encargos contratuais, o que ocasionou o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão por parte do ora requerido. 

Narra que o veículo foi apreendido, ante a concessão da liminar na 

referida ação de busca e apreensão, visto que o Juízo reconheceu a 

mora. Todavia, alega que a mora não foi constituída, ante a inviabilidade da 

notificação extrajudicial e a ausência do aviso de recebimento. Pugna, 

assim, pelo deferimento da tutela de urgência para extinguir a ação de 

busca e apreensão (autos n. 1001873-44.2019.811.0010), por ausência 

de pressuposto de constituição em mora, bem como para que seja 

restituída a posse do veículo. Requer, ainda, que seja deferida o depósito 

no valor de R$10.240,35 (dez mil, duzentos e quarenta reais e trinta e 

cinco centavos), o qual corresponde às parcelas vencidas, atualizada até 

o depósito do veículo, bem como pleiteia que o requerido se abstenha de 

dispor o bem à venda. Por fim, requer a concessão da gratuidade da 

justiça, colacionando aos autos a declaração de hipossuficiência. É O 

BREVE RELATO. FUNDAMENTO. DECIDO. DA JUSTIÇA GRATUITA 

Compulsando os autos, denota-se que a parte autora logrou êxito em 

comprovar, neste momento, que preenche os requisitos autorizadores da 

concessão da justiça gratuita, conforme prevê o art. 99, e parágrafos do 

CPC. Sendo assim, concedo a gratuidade pleiteada, nos termos da 

legislação supramencionada. Todavia, consigne-se que a concessão da 

gratuidade da justiça não impede que a parte contrária possa fazer a 

prova no sentido oposto, isto é, oferecendo impugnação instruída com os 

elementos hábeis ao convencimento do Magistrado. DA TUTELA DE 

URGÊNCIA Pois bem, em que pesem os argumentos da parte autora, 

verifica-se que não merece deferimento o pedido liminar. Vejamos: 

Inicialmente, cumpre salientar que existem dois requisitos para a 

concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito 

(requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao menos um deles, 

cumular-se com o primeiro), conforme prevê o artigo 300 do NCPC. A 

probabilidade do direito nada mais é do que a presença do já consagrado 

requisito declinado no conhecido termo latim fumus boni iuris, ou seja, a 

existência de plausibilidade verossímil do direito alegado. Frise-se que não 

se trata de prova irrefutável, porquanto se assim pudesse ser 

considerada tal já levaria a possibilidade da concessão de uma tutela de 

evidência. No caso dos autos a parte autora afirma que a mora não foi 

constituída, visto que o meio utilizado foi inviável, razão pela qual a ação 

de busca e apreensão padece de vício procedimental, devendo, portanto, 

ser extinta. Todavia, ao contrário do que alega o requerente, denota-se 

que não há que se falar em ausência de mora, eis que referida discussão 

resta superada, porquanto se trata de requisito essencial para o 

deferimento da liminar em ação de busca e apreensão. Assim, uma vez 

deferida a liminar na sobredita ação, tem-se que estão presentes todos os 

seus requisitos, como, por exemplo, a constituição da mora, visto que 

foram devidamente analisados na decisão inicial (Id. 23101084 – autos n. 

1001873-44.2019.8110010). Portanto, considerando que o requerente não 

adimpliu a cláusula convencionada no contrato de alienação fiduciária e 

sendo a mora constituída, nos moldes do Decreto-Lei n. 911/69, conclui-se 

que a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo está 

escorreita e, por conseguinte, não há que se falar em extinção do 

processo, como alega o autor. Ademais, referida matéria não pode ser 

rediscutida, eis que a decisão daqueles autos está preclusa. Outrossim, 

no que tange à alegação da descaracterização da mora por conta dos 

encargos abusivos do contrato de alienação fiduciária, verifica-se deve 

ser analisada com base nos encargos contratuais do chamado período de 

normalidade, sendo que o ajuizamento isolado da ação revisional não 

basta para a sua incidência, demandando, assim, uma análise 

aprofundada dos autos, mediante dilação probatória. Frise, também, que 

se eventual abusividade incidir sobre os encargos decorrentes ao período 

de inadimplência contratual, de igual forma não descaracterizará a mora. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis: DECISÃO 

MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CÍVEL E CIVIL. DIREITO 

BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

BANCÁRIO [...] MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO 

PARCIALMENTE E, NESSA PORÇÃO, NEGADO SEGUIMENTO, NOS 

TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. Vistos. 1 [...] a) O 

reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da 

normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) 

descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento 

isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de 

abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de 

inadimplência contratual." (STJ, 2ªS, REsp 1.061.530/RS, Min. Nancy 

Andrighi, 10.03.2009). Nesse sentido a Orientação 2 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: "CONFIGURAÇÃO DA MORA Havendo 

encargos abusivos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização), a mora não estará caracterizada. 

Contudo, a mora não poderá ser afastada com a mera constatação de que 

foram exigidos encargos abusivos ou o simples ajuizamento de Ação 

Revisional." Destaca-se que a descaracterização da mora, em face da 

exigência de encargos abusivos no contrato, deve ser analisada com 

base nos encargos contratuais do chamado período de normalidade, ou 
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seja, em relação à taxa de juros remuneratórios e à capitalização de juros, 

nos exatos termos da referida orientação. Desse modo, havendo 

ilegalidade em um desses encargos, tem perfeita incidência a 

jurisprudência supracitada, pois, nesses termos, resta justificado o não 

pagamento pelo devedor, na medida em que este é cobrado de forma 

abusiva. Na hipótese dos autos, a sentença declarou a legalidade dos 

juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros, não resultando 

na descaracterização da mora. [...] não há que se falar em 

descaracterização da mora do devedor fiduciário. Assim sendo, 

mantém-se a sentença nesse ponto. TRIBUNAL DE JUSTIÇA Apelação 

Cível nº 1.242.896-1 [...] No que se refere à manutenção da 

autora/agravada na posse do veículo objeto da garantia fiduciária, o 

Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de incidente de 

processo repetitivo (REsp 1.061.530/RS), firmou entendimento no sentido 

de que a manutenção de posse, em sede liminar/antecipação de tutela na 

ação revisional de contrato, depende diretamente da decisão a respeito da 

mora. Confira-se: "8. MANUTENÇÃO NA POSSE: A questão relativa a 

manutenção na posse relaciona-se diretamente com aquilo que restou 

decidido quanto à configuração da mora. Como consolidado na Súmula 

72/STJ,"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do 

bem alienado fiduciariamente". [...] Contudo, a mora não poderá ser 

afastada com a mera constatação de que foram exigidos encargos 

abusivos ou o simples ajuizamento de Ação Revisional." [...] NEGO-LHE 

SEGUIMENTO. 5. Intimem-se. Curitiba, 24 de fevereiro de 2015. ESPEDITO 

REIS DO AMARAL Relator (TJ-PR - APL: 12428961 PR 1242896-1 (Decisão 

Monocrática), Relator: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 

25/02/2015, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1521 09/03/2015). 

(sem grifo no original) Cumpre salientar, ainda, que a consignação do valor 

das parcelas vencidas, não possui efeito liberatório, bem como não possui 

o condão de ilidir a mora, porquanto somente o depósito integral seria 

eficaz a medida necessária. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DO DÉBITO. DECRETO-LEI N. 911/1969, COM REDAÇÃO 

DADA PELA LEI N. 10.931/2004. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência 

da Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1.418.593/MS, DJe 

27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o 

entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o 

pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da 

dívida. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no 

REsp: 1494688 PE 2014/0291493-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/06/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 16/06/2015). (sem grifo no original) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E ANULAÇÃO DE 

CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PEDIDO DE 

DEPÓSITO DAS PARCELAS DE VALOR INCONTROVERSO - PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 273 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO 

CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. A pretensão do depósito do valor aquém 

do pactuado não elide a mora, tampouco tem o condão de abster a 

inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, 

quiçá a manutenção na posse do veículo. Para a concessão de tutela 

antecipada é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no 

art. 273 do CPC. Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura 

a concessão da tutela antecipada. (AI 34852/2015, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/08/2015, 

Publicado no DJE 10/08/2015) (sem grifo no original). Portanto, tendo o 

legislador expressamente exigido, para a concessão da tutela de 

urgência, que haja a probabilidade do direito invocado, resta evidente que 

as meras alegações da parte não têm o condão de permitir o provimento 

de uma decisão em desrespeito ao contraditório. Deste modo, as 

alegações da parte devem encontrar-se acompanhadas de um mínimo de 

prova que seja de sua existência, o que não é o caso, a priori. 

Ressalte-se que as teses alegadas pelo requerente, são matérias que 

necessitam de cognição exauriente, o que, por conseguinte, demanda 

produção de provas, como dito acima, as quais serão enfrentadas no 

mérito. Logo, não havendo em um juízo de cognição sumária, elementos 

visíveis primo ictu oculi que evidenciem a veracidade dos fatos alegados 

para determinar a extinção da ação de busca e apreensão (n. 

1001873-44.2019.811.0010) e/ou a restituição da posse do veículo 

apreendido ou, ainda, a suspensão do contrato. No que tange ao perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, também conhecido como 

periculum in mora, este nada mais é do que a demonstração do receio que 

a demora da decisão judicial possa causar um dano grave ou de difícil 

reparação ao bem tutelado, ou mesmo tornar inútil um futuro provimento 

jurisdicional, ainda que concessivo do direito invocado. No caso dos 

autos, verifica-se que mesmo havendo o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo ao autor, é incabível a concessão da liminar 

vindicada, ante a inexistência da probabilidade do direito invocado, 

conforme já elencado, eis que os requisitos são cumulativos para a 

obtenção da tutela de urgência, na forma do artigo 300 do CPC. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, conforme requerido 

pelo requerente, eis que ausente seus requisitos, conforme disposto no 

artigo 300 do Código de Processo Civil. Sendo assim, nos termos do §3º 

do artigo 308 e artigo 334, ambos do CPC/15, remetam-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, 

devendo a respectiva Secretaria, designar Sessão de 

Conciliação/Mediação. Cite-se o requerido e intime-se o requerente a fim 

de que compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados ou 

defensores públicos, obrigatoriamente. Consigne-se nos mandados 

destinados ao requerente e aos requeridosdestinados aos Requeridos e r 

da causa.es entos para com o Procedimento Comum que o não 

comparecimento injustificado será considerado como ATO ATENTATÓRIO 

À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% (dois por cento) do 

valor da causa, nos termos do §8° do art. 334, do CPC. Consignem-se 

ainda nos mandados destinados aos requeridos da faculdade prevista § 

5° do art. 334, do CPC. Restando infrutífera a conciliação ou, não havendo 

a referida solenidade, a peça contestatória deverá observar o prazo do 

art. 335 do NCPC, o qual independe de nova intimação. Cumpra-se. Às 

providências. Jaciara/MT, 22 de janeiro de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 15761 Nr: 213-23.2005.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINIVALDO ARRUDA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 Vistos.

 Trata-se de ação penal instaurada em face de SINIVALDO ARRUDA DO 

SANTOS pela prática do delito previsto no artigo 306, do Código de 

Trânsito Brasileiro.

O acusado foi beneficiado com a suspensão condicional do processo (fls. 

77).

O representante do Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da 

extinção da punibilidade de SINIVALDO ARRUDA DO SANTOS (fls. 95).

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifico que razão assiste ao representante do 

Ministério Público diante da certidão de fls. 93, a qual demonstra que o 

acusado SINIVALDO ARRUDA DO SANTOS deu integral cumprimento às 

condições estabelecidas, bem como que até a presente data não houve 

revogação da suspensão condicional do processo.

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE de SINIVALDO ARRUDA DO SANTOS, 

qualificado nos autos, nos termos do artigo 89, § 5º, da Lei Federal n° 

9.099/95.

Com a certificação do trânsito em julgado, cumpra-se conforme o disposto 

no Provimento 20/2019-CGJ:

“Art. 5º Transitada em julgado a sentença – nos processos criminais 

físicos e eletrônicos em que exista condenação ao pagamento das custas 

– o processo será remetido à CAA para a cobrança do valor nos termos 

do art. 4º deste Provimento.”

Após, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-78.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE AQUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000116-78.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOSE HENRIQUE 

AQUINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: B2W COMPANHIA DIGITAL FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:20 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-63.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE AQUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000117-63.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:JOSE HENRIQUE 

AQUINO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ISLEI RIBEIRO DE 

MORAIS POLO PASSIVO: LOJAS AMERICANAS S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:30 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

21 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000189-84.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA CRUZ FERREIRA COMERCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANIA CRISTINA DA SILVA DE QUADROS (REQUERIDO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, e, 

considerando a certidão do sr. oficial de justiça juntada no id n. 28217823, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, requerer o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000075-82.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DIVINO RODRIGUES DA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28209379 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000118-48.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000118-48.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARIA DO 

SOCORRO SOUSA LIMA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE, IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO POLO 

PASSIVO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-33.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO SOUSA LIMA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO OAB - MT24446/O (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000119-33.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:MARIA DO 

SOCORRO SOUSA LIMA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

TAMIRES PAULA COSTA LEITE, IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO POLO 

PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:50 , no endereço: RUA 

POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 

22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000258-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THAINA DOS ANJOS FARIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28228873 seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001836-17.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZA FERREIRA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 28234615 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 28234615 . .
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000117-63.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE AQUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:30 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000116-78.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HENRIQUE AQUINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB: MT21825/O Endereço: 

desconhecido , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 14/04/2020 Hora: 10:20 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-18.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DALMIRA MERQUIADES DA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000120-18.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:DALMIRA 

MERQUIADES DA MOTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

SOUZA NASCIMENTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 28/04/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, 

CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000019-78.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIGIA SOARES FERNANDES (REQUERIDO)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

Advogado: EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB: MT22883/O Endereço: 

desconhecido Advogado: BERTONI DARI NITSCHE OAB: MT0012402A 

Endereço: AV ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 , para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO no dia 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 07/04/2020 Hora: 08:00 , devendo avisar aos (a) 

seus (a) clientes . O não comparecimento do Promovente à audiência 

importará implicará na extinção do processo e arquivamento da 

reclamação, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação nas custas processuais (Se for microempresa ou empresa 

de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive 

em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente 

-ENUNCIADO 141 do FONAJE(XXVIII Encontro – Salvador/BA). Nada mais. 

Ana Paula Paixão Geraldino Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000044-28.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE PIRAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28245871 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIMAR VIEIRA CAVALCANTE DE MOURA CHAGAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

da Parte autora para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca da petição 

de id n. 28248467 e seguintes.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000122-85.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY TAYNARA GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000122-85.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:STEFANY 

TAYNARA GONCALVES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 
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J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 08:10 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-70.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY TAYNARA GONCALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000123-70.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:STEFANY 

TAYNARA GONCALVES FERREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: JACIARA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 08:20 , no 

endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 

78820-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-55.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON LUIS CHAVES MANRIQUE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUCIA CRISTINA VICTOR JAJAH NOGUEIRA MANRIQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYS MARISA GONCALVES OAB - MT14830/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000124-55.2020.8.11.0010 POLO ATIVO:LUCIA CRISTINA 

VICTOR JAJAH NOGUEIRA MANRIQUE e outros ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: LYS MARISA GONCALVES POLO PASSIVO: TAM LINHAS 

AÉREAS S/A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 28/04/2020 Hora: 

08:30 , no endereço: RUA POTIGUARAS, 939, CENTRO, JACIARA - MT - 

CEP: 78820-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000505-73.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVAR SEBASTIAO DE SOUSA (EXECUTADO)

EDVAR SEBASTIAO DE SOUSA 05385317110 (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte AUTORA para que proceda com o recolhimento das 

diligências do Oficial de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias, possibilitando a 

prática dos demais atos (penhora, avaliação e intimação) , bem como o 

regular prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000366-58.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY MARY FERREIRA REGIS OAB - PR53612-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUI FRANCISCO PUCCI DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

RUI FRANCISCO PUCCI DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Considerando a certidão do Sr. Oficial de Justiça de ID. 19942351, 

promovo a intimação do(a) advogado(a) da parte autora, para se 

manifestar, no prazo de 10 dias acerca do endereço atualizado do(a) 

promovido(a), sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000083-64.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGMAR MARTINS FARIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA CERTIDÃO Intimação da parte autora para que proceda o 

recolhimento de diligência do Oficial de Justiça, junto ao site do Tribunal de 

Justiça do estado do Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias. JUARA, 

22 de janeiro de 2020. SEDE DO 1ª VARA CÍVEL DE JUARA E 

INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - 

CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000900-02.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L CARLOS ORTIZ - ME (EXECUTADO)

LUIZ CARLOS ORTIZ (EXECUTADO)

VERA LUCIA VIVIAN ORTIZ (EXECUTADO)

 

Certifico, para todos os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 

4º do Código de Processo Civil, e bem como os art. 482 inciso VI e § 7º e 

art. 701, inciso XVIII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, passo a 

impulsionar estes feito, intimando o(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, 

para que, promova ao recolhimento do valor da diligência do Sr. oficial de 

justiça. A respectiva guia de recolhimento deve ser emitida no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no endereço eletrônico: 

www.tjmt.jus.br, na aba Serviços->Guias->Diligência-> Emissão de Guia 

d e  D i l i g ê n c i a ,  o u  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  ( 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao ), comprovando nos 

autos.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71192 Nr: 1863-32.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcir Paulo Reolon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossense S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Ante o exposto, entendo assistir razão a parte executada, eis que os 

valores da condenação por ela apresentados são os condizentes com a 

condenação, motivo pelo qual ACOLHO a impugnação apresentada, e 

determino: 1 - Reconheço excesso de R$ 34.315,13 (trinta e quatro mil 

trezentos e quinze reais e treze centavos).2 - Homologo o valor de R$ 

99.302,50 (noventa e nove mil trezentos e dois reais e cinquenta 

centavos), como o devido à parte exequente.3 - Assim, considerando o 

pagamento integral do valor homologado, determino a imediata expedição 
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de alvará para seu levantamento, nos moldes apresentados pelo patrono 

do exequente em ref. 69.4 – Tendo em vista o pagamento a maior 

conforme comprovantes às ref. 68, PROCEDA-SE a liberação do montante 

remanescente à parte executada. Depois de cumprido integralmente a 

vertente decisão, por economia e celeridade processual, desde já, com 

fundamento no art. 924, inciso II, c/c o art. 925, ambos do CPC, DECLARO 

EXTINTA a vertente execução.Por fim, acerca do pedido da executada 

referente a repetição de indébito do valor cobrado a título de excesso de 

execução, sem delongas desnecessárias, INDEFIRO-O eis que no caso 

em apreço tratou-se apenas de erro na elaboração de cálculos por parte 

da exequente.Condeno o exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre 

o valor do excesso acima destacado, nos termos do art. 85, §§1º e 2º do 

CPC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70638 Nr: 1586-16.2015.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nokia do Brasil Tecnologia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674, Marcelo Junior Gonçalves - OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Cristina Gonçalves 

Pires - OAB:131.600

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Municipal em 

face de Nokia do Brasil Tecnologia Ltda, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente requereu a extinção do feito, 

tendo em vista que o Executado cumpriu a obrigação (ref. 71).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os autos, bem como considerando a manifestação 

expressa da parte exequente às ref. 71 informando que a CDA objeto da 

presente ação, encontra-se quitada, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 26 da lei nº 6.830/80 c/c 

com o art. 924, III, do Novo Código de Processo Civil.

Desconstituo eventual penhora.

Condeno a parte executada ao pagamento de eventuais honorários 

advocatícios e custas processuais remanescentes, se houver.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 15 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 86177 Nr: 5354-13.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Xavier da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal movida pela Fazenda Pública Estadual em 

face de Valdir Xavier da Silva, ambos devidamente qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte exequente requereu a extinção do feito, 

tendo em vista que o Executado cumpriu a obrigação (ref. 32).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o relatório. Fundamento e Decido.

Analisando detidamente os autos, bem como considerando a manifestação 

expressa da parte exequente às ref. 32 informando que a CDA objeto da 

presente ação, encontra-se quitada, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 26 da lei nº 6.830/80 c/c 

com o art. 924, III, do Novo Código de Processo Civil.

Desconstituo eventual penhora.

Ante a não citação da parte executada, deixo de condenar o Estado às 

custas e despesas processuais, ante a isenção prevista na Lei Estadual 

7.603/01.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Com o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78589 Nr: 1386-72.2016.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: André Pinheiro Godinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Embargos de Declaração (ref. 57), com base no artigo 1.022 

do Novo Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a sentença 

proferida por este juízo às ref. 49.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o breve relatório. Passo a decidir.

Cumpre esclarecer, inicialmente, que cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz; ou ainda, corrigir erro material.

 Assim, conclui-se que os embargos de declaração não visam a um novo 

julgamento da causa, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já 

proferido. Nesse sentido, o êxito na interposição desse recurso fica 

condicionado à observância dos rigorosos lindes traçados no art. 1.022 

do Código de Processo Civil – CPC.

No caso vertente, pela fundamentação invocada, verifico que prospera as 

alegações do embargante.

Destarte, RECONHEÇO o erro material ocorrido nos autos, eis que o autor 

é empregado, e a sentença fixou a renda mensal de um salário mínimo.

 Assim, reconheço o erro apontado, razão pela qual, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO a pretensão 

neles deduzida SUPRINDO tal lapso, de modo que:

1 – TORNO sem efeito o seguinte item da r. sentença em voga:

4. Renda mensal inicial: um salário mínimo.

2 – CONSTE o seguinte item na r. sentença em voga:

4. Renda mensal inicial: salário benefício;

Cumpra-se a sentença de ref. 49, observando as alterações da vertente 

decisão, expedindo-se o necessário, com urgência.

 Juara/MT, 15 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72843 Nr: 2599-50.2015.811.0018

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Marcelino Fracarolli - 

OAB:24914/O, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2599-50.2015.811.0018

Código: 72843

 Vistos etc.

Trata-se de Medida Cautelar de Separação de Corpos, proposta pelo 

Milene Cristina Pimentel Pereira, em face de Reginaldo Aparecido Borges, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

A inicial veio instruída dos documentos necessários.

A parte autora peticionou informando que as partes passaram a conviver 

mais harmoniosamente, pugnando assim pela extinção do feito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido de desistência formulado pela parte autora merece acolhimento, 
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porquanto é lícito a esta, a qualquer momento, desistir do processo.

Bem como, conforme juntado nestes autos, foi realizado Acordo nos autos 

de Divórcio código 74005.

Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, consequentemente 

revogo a liminar anteriormente concedida.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juara/MT, 21 de Janeiro de 2020.

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59831 Nr: 2382-75.2013.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedito Azarias Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intmação do patrono da parte autora para que proceda o recolhimento de 

diligência do Oficial de Justiça, junto ao site do Tribunal de Justiça do 

estado do Mato Grosso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34262 Nr: 1822-75.2009.811.0018

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guiomar da Silva Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sibal Sociedade Imobiliária da Bacia da 

Amazônia Ltda, Osvaldo Del Grossi, Meire da Silva Pereira Del Grossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:, MOACIR VELOZO JUNIOR - OAB:17762/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Jacks Lino 

Gasparotto - OAB:6349-B, Luiz Carlos Carassa - OAB:4.223-B, 

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA - OAB:22868/O

 Proceder à intimação do patrono dos requeridos para que apresente 

memoriais finais, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42917 Nr: 31-66.2012.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Estevon dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemora de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Proceder a intimação da parte requerida acerca do recurso de apelação 

de fls. 88/91, para querendo apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60160 Nr: 2735-18.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Royal Fic Distribuidora de Derivados de Petróleo S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Paranorte Ltda, Wanderson 

Rodrigo Faria Almeida, Maria José de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bernardo Buosi - OAB:227541, 

Emiliano Matheus Bortolotto Beghini - OAB:OAB/SP 286992, Fábio 

André Fadiga - OAB:OAB/SP 139.961, FELIPE SCHMIDT ZALAF - 

OAB:177270, FERNANDO CAMPOS VARNIERI - OAB:18116/A, Henrique 

Schmidt Zalaf - OAB:OAB/SP 197.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação da parte autora acerca da Juntada de Carta 

Precatória de fls. 124/130, para que querendo, requeira o que for de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 66849 Nr: 3573-24.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Aparecido Guideli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Requine Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Francisco Afonso 

Fernandez - OAB:12487, Valdemiro Adauto de Souza - OAB:21728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que pelo Código de Processo Civil de 2015 não há mais juízo 

de admissibilidade da apelação, abra-se vista ao apelado para apresentar 

contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º do NCPC).

 Com ou sem as contrarrazões apresentadas, ENCAMINHEM-SE os autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as 

homenagens deste Juízo.

Cumpra-se, expedindo o necessário, anotando-se no Sistema Apolo para 

o devido apensamento quando do seu retorno à este Juízo.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001553-67.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEY SANDRO CUNHA OAB - MT0005030A (ADVOGADO(A))

DIEGO PEREIRA BATISTA OAB - MT24433-O (ADVOGADO(A))

FABRICIA ANDRADE SILVA OAB - MT25229/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. M. (REU)

 

INTIMAÇÃO intimar Patrono da parte autora para manifestação tendo em 

vista o decurso do prazo sem juntada de contestação pelo requerido 

citado. Juara MT 22.01.2020 Sueli A Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001553-67.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEY SANDRO CUNHA OAB - MT0005030A (ADVOGADO(A))

DIEGO PEREIRA BATISTA OAB - MT24433-O (ADVOGADO(A))

FABRICIA ANDRADE SILVA OAB - MT25229/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. M. (REU)

 

INTIMAÇÃO intimar Patrono da parte autora para manifestação tendo em 

vista o decurso do prazo sem juntada de contestação pelo requerido 

citado. Juara MT 22.01.2020 Sueli A Mileski - Gestora

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001553-67.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

G. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEY SANDRO CUNHA OAB - MT0005030A (ADVOGADO(A))

DIEGO PEREIRA BATISTA OAB - MT24433-O (ADVOGADO(A))

FABRICIA ANDRADE SILVA OAB - MT25229/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. P. M. (REU)

 

INTIMAÇÃO intimar Patrono da parte autora para manifestação tendo em 

vista o decurso do prazo sem juntada de contestação pelo requerido 

citado. Juara MT 22.01.2020 Sueli A Mileski - Gestora
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001282-92.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

D. B. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. T. K. D. A. (REU)

J. K. D. A. (REU)

J. K. D. A. (REU)

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE JUARA - MT. Ação de Exoneração de Alimentos 

Numeração PJE nº 1001282-92.2018.8.11.0018 JHENYFFER KALITSKY DE 

ALMEIDA, brasileira, solteira, desempregada, portador da cédula de 

identidade RG Nº. 2678107-7, SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o Nº. 

002.682.121-47, residente e domiciliada na Rua Salim Nadaf, nº 12, 

Apartamento 01, bairro Centro – Várzea Grande-MT, com o telefone Nº. 

(65) 9.9995-3453 e JHEANY KALITSKI DE ALMEIDA, brasileira, solteira, 

desempregada, portador da cédula de identidade RG Nº. 2678127-1, 

SSP/MT, inscrito no CPF/MF sob o Nº. 002.682.141-90, residente e 

domiciliada na Rua Salim Nadaf, nº 12, Apartamento 01, bairro Centro – 

Várzea Grande-MT, com o telefone Nº. (65) 9.9917-4206 assistidas pela 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da 

Defensora Pública que adiante subscreve, no uso de suas atribuições 

legais e institucionais, vem, à presença de Vossa Excelência, nos autos 

da presente AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE 

LIMINAR, que lhe move DENILSON BRITO DE ALMEIDA, apresentar 

tempestivamente: CONTESTAÇÃO nos termos seguintes: I – DO BREVE 

RELATO DS FATOS Cuida-se de Ação de Exoneração de Alimentos 

promovida por DENILSON BRITO DE ALMEIDA, objetivando ver-se 

exonerado da obrigação alimentar, sob o argumento de que as requeridas 

alcançaram maioridade e atualmente não estudam nem mesmo realizando 

atividade profissionalizante. É o breve relato dos fatos. II – DA 

IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES A pretensão do requerente não 

procede na forma em que fora exposta, apresentando as seguintes 

considerações, à vista das quais Vossa Excelência comungará do mesmo 

entendimento por esta subscritora defendida. Realmente as requeridas 

alcançaram a maioridade civil, porém, esta por si só não é condicionante 

para a procedência do pedido de exoneração de alimentos. Nesse sentido 

é o entendimento predominante nos Tribunais Superiores. Vejamos: “APL 

0300079-91.2013.8.05.0079 – APELAÇÃO. DIREITO DE FAMILIA. 

ALIMENTOS A FILHO MAIOR DE IDADE. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA 

OBRIGAÇÃO ALIMENTICIA SOB FUNDAMENTO DE SER PORTADOR 

OBSESSIVO CUMPULSIVO. INDISPENSABILIDADE DE PERICIA PARA 

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTINUAR RECEBENDO 

ALIMENTOS. 1. Os alimentos decorrentes do dever de sustento, que são 

inerentes ao poder familiar, cessam quando os filhos atingem a maioridade 

civil, e, embora persista a relação parental, que pode justificar a 

permanência do encargo alimentar, somente é mantido o encargo alimentar 

do genitor, quando presente a prova cabal da necessidade dos filhos e 

quando o genitor tem possibilidade de prestar o amparo sem desfalcar o 

seu próprio sustento. 2. No caso, para manutenção da pensão alimentícia, 

é necessária a comprovação de ser o alimentado portador de doença 

mental que o incapacite para o trabalho para a vida independente 3. A 

pericia medica é o meio apto a comprovar a existência de doença 

incapacitante e deve ser elaborada de forma a propiciar o real 

conhecimento do objeto da pericia, dizendo de forma clara as suas 

conclusões e as razões em que se fundamenta. TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

DO ESTADO DA BAHIA – TJBA- SEGUNDA CAMARA CIVEL – 

PUBLICAÇÃO 21/02/2017 – RELATOR: MAURICIO KERTZMAN SZPORER. 

Conforme citado pelo autor na Petição Inicial as requeridas JHEANY 

KALISTSKI DE ALMEIDA e JHENYFFER KALISTSKI DE ALMEIDA, 

atualmente não estão de fato devidamente matriculadas em instituição de 

ensino superior. Salienta as requeridas que a informação exposta pelo 

requerente de fato é verdadeira. No entanto, insta reportar que as 

requeridas trancaram o curso de Nutrição, em que ambas cursavam na 

mesma instituição de ensino em decorrência ao grave quadro de 

depressão em que conjuntamente enfrentam. Consonante os laudos 

médicos encartados nos autos a requerida JHEANY KALISTSKI DE 

ALMEIDA, fora diagnosticada com Transtorno Depressivo Grave e 

Transtorno de Pânico, respectivamente classificadas na CID 10: F32.2 e 

CID F41.0. Outrossim, a requerida JHENYFFER KALISTSKI DE ALMEIDA, 

também fora diagnosticada com Transtorno Depressivo Grave e 

Transtorno de Pânico, possuindo também o diagnostico de Transtorno de 

Ansiedade Generalizada, classificada pela CID F41. 1. Importante 

consignar que as requeridas, embora tenham atingido a maioridade civil, 

não possuem condições de manter-se sem a prestação alimentícia 

proporcionada pelo seu genitor, tendo em vista que devido aos 

diagnósticos as requeridas possuem dificuldade em conseguir trabalho e 

retornar aos estudos. Diante do acima exposto, não restam dúvidas de 

que as requeridas necessitem do auxílio de seu genitor, pois a genitora, 

não consegue suprir sozinha todas as necessidades básicas. A 

exoneração da prestação alimentícia, no presente caso, é medida que 

afrontará/viola o princípio da dignidade da pessoa humana, já que as 

requeridas não têm condições de se sustentarem sozinhas. Diante disso, 

e com base no princípio da dignidade da pessoa humana, urge mencionar 

que devem ser proporcionado as requeridas o mínimo de condições 

existenciais para uma vida saudável. Nesse sentido, segue ensinamento 

de Ingo Wolfgang Sarlet que conceitua a dignidade da pessoa humana nos 

seguintes termos: “a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano 

que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 

Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 

direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra 

todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe 

garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além 

de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos 

destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais 

seres humanos.” (SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana 

e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 5. ed. Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 62.) Assim, a manutenção da 

obrigação alimentar é medida que se impõe. III. DO PEDIDO Pelo exposto, 

requer a Vossa Excelência que: a) a IMPROCEDÊNCIA total dos pedidos 

postos na inicial, para que sejam mantidos os alimentos em favor das 

requeridas JHEANY KALISTSKI DE ALMEIDA e JHENYFFER KALISTSKI DE 

ALMEIDA; b) a concessão, de plano, as requeridas, dos Benefícios da 

Justiça Gratuita, haja vista que não tem condições econômicas e/ou 

financeiras de arcar com as custas processuais e demais despesas 

aplicáveis à espécie, honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de 

sua família, nos termos da inclusa declaração de pobreza; c) A intimação 

pessoal da Defensoria Pública de todos os atos processuais, conforme 

determina artigo 5° da LCE 146/03, com a contagem de todos os prazos 

em dobro. d) provar os fatos por todos os meios de prova em direito 

admitidos, principalmente, depoimento pessoal das partes, juntada de 

novos documentos e oitiva de testemunhas. Termos em que se pede 

deferimento. Várzea Grande-MT, 10 de Dezembro de 2019. CLEIDE 

REGINA RIBEIRO NASCIMENTO Defensora Pública Estadual

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000458-02.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RONQUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

 

Segue anexo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001140-54.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON APARECIDO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA SEGURADORA S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

PDF

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001331-36.2018.8.11.0018
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Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

LEISER MARTINS FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN JACKS LINO GASPAROTTO OAB - MT0006349A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

 

CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS EM PDF.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001336-24.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. A. F. (REU)

 

EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUIZ (A) DE DIREITO DA 

SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA/MT. Processo: 

1001336-24.2019.811.0018 ANDRÉ LUIZ DE AMORIM FILHO, já qualificado 

nos autos, vem, perante Vossa Excelência, através do Defensor Público 

que esta subscreve, nos autos da AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE 

GUARDA C/C VISITAS C/C ALIMENTOS, requerer a devida habilitação nos 

autos e que a partir da presente data sejam todas as notificações e 

intimações, inclusive no sistema PJE, publicadas em nome da Defensora 

Pública do Estado para assegurar o direito de defesa da parte requerida. 

Nestes termos, pede deferimento. Cuiabá, 11 de dezembro de 2019. 

Zacarias Ferreira Dias Defensor Público do Estado

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39928 Nr: 386-13.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairce Valério de Abreu Pestana, Oscar 

Martins Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 D E C I S Ã O

RECEBO a APELAÇÃO interposta por termo nos autos, devolvendo o 

conhecimento da matéria fática e jurídica ao Juízo ad quem.

O efeito suspensivo pretendido será analisado pelo Tribunal, conforme 

sistemática do novo código de ritos.

Tendo em vista a apresentação das razões e contrarrazões recursais 

REMETAM os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58443 Nr: 930-30.2013.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atayde Ribeiro Taques Filho, Zenilda de Aguiar Brandão 

Taques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Mariano da Silva, Marlene Francisca de 

Souza Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE SCHOMMER - 

OAB:21588/O, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:MT/17162, Irajá 

Rezende de Lacerda - OAB:MT/11987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON QUEIROZ LOPES - 

OAB:9821/A

 D E C I S Ã O

Defiro o pleito de fl. 457, uma vez que a dilação do prazo para a 

apresentação do laudo pericial se faz necessário, ante a ampla demanda 

de documentos para serem analisados.

Além disso, vale ressaltar que a presente demanda não tem caráter 

petitório, mas sim possessório e por isso os documentos solicitados na 

petição de fl. 457 não são imprescindíveis para o deslinde da ação.

No mais, intimem-se as partes para que apresentem os documentos acima 

mencionados no prazo de 10 (dez) dias, em razão de serem necessários 

para a elaboração do laudo pericial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 72892 Nr: 2613-34.2015.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RARR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O, 

Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 SENTENÇA

Trata-se de “Cumprimento de Sentença de alimentos” pelo rito do art. 528 

do CPC proposto por LIVIA LOPES RODRIGUES RESENDE, nascida em 

12/02/2014, menor impúbere, representada por sua genitora SCARLLATH 

MORAIS LOPES, em face de ROBERTO ANTONIO RODRIGUES RESENDE, 

qualificados nos autos.

Intimado para pagar o débito, o executado manifestou às fls. 178/180 

anexando diversos comprovantes de depósito.

A parte exequente informa às fls. 191 que o executado quitou o débito 

alimentar, pugnando pela extinção do feito.

O Ministério Público manifestou as às fls. 193 concordando com pedido.

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O artigo 924, II, do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II – obrigação for satisfeita;

(...)”

No caso em tela, verifica-se que a parte executada já quitou o débito 

pleiteado, portanto, inexistem motivos para a continuidade do feito, 

mormente quando seu objetivo já foi alcançado.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, e com fulcro no artigo 924, II, do Novo 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

o presente processo executivo, ante o pagamento do débito.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 132317 Nr: 4559-02.2019.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juares Domingos dos Santos, Pedro Bonifacio, Marinete 

Fernandes dos Santos Bonifácio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmir Antonio de Moraes - 

OAB:4933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc;

 I - Recebo os presentes Embargos para discussão. Apense-se aos autos 

código n° 80081.

II - Indefiro o pedido de efeito suspensivo, considerando que não são 

relevantes os fundamentos elencados na inicial, e que não está 

demonstrado que o prosseguimento da execução manifestamente pode 

causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, tendo em 

vista que o embargante sequer juntou aos autos memória de cálculo em 

relação ao valor que entende ser indevido.
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Outrossim, o reconhecimento da alegação de agiotagem depende de prova 

robusta, já que o mútuo feneratício é reconhecido pelo Código Civil, Ainda, 

nos termos do CPC, quando o excesso de execução constituir o 

fundamento dos embargos, a petição inicial deve conter o valor 

supostamente correto e a respectiva memória de cálculo, ao modo do § 3º, 

artigo 917, Código de Processo Civil, sob pena de rejeição limiar (art. 917, 

§ 4º, I, CPC).

III - Intime-se o embargante para que junte aos autos cópia dos 

documentos pessoais e comprovante de endereço, sob pena de extinção 

sem resolução do mérito.

IV - Após, intime-se o embargado para apresentar impugnação, no prazo 

legal.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 1012 Nr: 203-96.1998.811.0018

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azóia - Ind. e Comércio de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS CARASSA - 

OAB:4223

 SENTENÇA

Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA NACIONAL em 

desfavor de AZOIA IND. E COM. DE COMPENSADOS E LAMINADOS LTDA, 

qualificados nos autos.

O exequente requereu a extinção do feito nos termos do art. 26 da Lei 

6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), às fls. 108, ante o cancelamento da 

CDA.

É o relatório. Decido.

Trata-se de execução fiscal em que demandam as partes supra 

elencadas, tendo o Exequente, conforme petição retro acostada aos autos 

(fl. 108), requerendo a extinção do processo, em face do cancelamento 

das CDAS de nº (12697007312-75) e (12797000453-01).

Ocorrendo o cancelamento, a qualquer título, da respectiva Certidão, deve 

o julgador extinguir a execução, com fundamento no art. 26 da Lei de 

Execução Fiscal, in verbis:

Art. 26. Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida 

Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem 

qualquer ônus para as partes.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO EXTINTA a presente execução 

fiscal, na forma traçada no art. 26 da Lei 6.830/80.

Custas isentas.

 Sem condenação em honorários.

Transitado em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 135752 Nr: 5861-66.2019.811.0018

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vara Especializada da Infância e Juventude de 

Juara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Alves Donizeti - 

OAB:12674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

 Cuida-se de pedido de Alvará ajuizado pelo Município de Juara, 

representado por ANDREIA MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA BEZERRA 

para realização do evento denominado “VIRADA DE ANO- REVEILLON” 

que possui data marcada para realizar-se no dia 31/12/2019, com inicio às 

21h00 e previsão de término às 05h00 do dia seguinte.

Instado a manifestar o MPE lançou parecer às f. 18/19, sugerindo algumas 

normas a serem seguidas pela organização do evento.

É o relatório. Fundamento e Decido.

Saliento que a Portaria que regulamenta as regras para expedição de 

Alvará de Eventos no Município foi alterada recentemente, Portaria de n. 

002/2018, de 24 de abril de 2018.

A referida Portaria regula e orienta os organizadores de modo geral na 

realização de eventos que mantenham a participação de menores, no 

intuito de proteger e resguardar interesses das crianças e adolescentes 

que irão participar dos eventos festivos desta cidade.

Nos termos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, a 

autoridade judiciária, ao publicar um ato administrativo, (leia-se: autorizar 

ou não o ingresso e a permanência de crianças e adolescentes em 

determinados eventos), deve se basear numa situação específica, 

proibindo a entrada de menores em determinado estabelecimento, por 

alguma razão relevante, não sendo lícito, portanto, permitir ou vetar 

genericamente o acesso de menores em qualquer ambiente festivo.

Isso porque o art. 149 do ECA preconiza que o Juiz, antes de decidir, 

deverá levar em consideração determinadas circunstâncias, dentre as 

quais: a) as peculiaridades locais; b) a existência de instalações 

adequadas; c) o tipo de frequência habitual ao local; d) a adequação do 

ambiente a eventual participação ou frequência de crianças e 

adolescentes; e f) a natureza do espetáculo; visando justamente uma 

melhor adequação entre a natureza do evento, a adequação do ambiente 

e a liberdade de ir, vir e permanecer da criança e do adolescente nos 

referidos locais, zelando pela sua inviolabilidade, integridade física, 

psíquica e moral.

Assim, verifico que a parte autora, em suma, acostou aos autos os 

documentos exigidos pelo artigo 18, da Portaria n. 002/2018.

Por todo exposto, não vejo razões para indeferir o pleito, sendo possível a 

concessão do alvará judicial para realização do evento, isso porque os 

organizadores do referido evento deverão proceder a um rígido controle 

para o cumprimento da Portaria n. 002/2018, bem como providenciar em 

manifestação os documentos pugnados pelo Ministério Público em seu 

parecer.

No mais, no local deverá constar expressamente a proibição de venda de 

bebida alcoólica e explosivos aos menores, nos termos dos artigos 242 a 

244 da Lei n. 8.069/90, bem como observação das determinações da 

Portaria n. 002/2018.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTE o pedido e 

DETERMINO a EXPEDIÇÃO do respectivo ALVARÁ para realização do 

evento “VIRADA DE ANO-REVEILLON” e JULGO EXTINTO o presente feito 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

 Porém, ressalto que a expedição do referido alvará está CONDICIONADA 

a apresentação da documentação e medidas pugnada pelo Ministério 

Público, qual seja:

 I – Seja fixado horário de permanência dos menores de idade 

desacompanhados de seus genitores ou responsável legal;

II – Observância das leis de Posturas Municipais no que pertine ao volume 

do Som;

III – Proibição da venda ou cessão gratuita de bebidas alcoólicas e 

cigarros a menores de 18 (dezoito) anos, nos termos do artigo 19°, da 

Portaria 002/2018;

IV – Implementação de condições de higiene propícia à realização do 

evento com disponibilização de banheiros públicos que deverão ser 

mantidos limpos e próprios para o uso durante todo o período em que o 

evento será realizado.

Esta concessão não isenta o requerente de responsabilização civil, penal 

e administrativa, inclusive por perturbação à ordem e sossego alheio.

A ausência de observação das condições acima elencadas implicará em 

revogação do alvará, bem como aplicação das medidas administrativas e 

judiciais cabíveis aos responsáveis.

I. NOTIFIQUE-SE o Conselho Tutelar, o Inspetor de Menores e a Polícia 

Militar para realizar FISCALIZAÇÃO contínua no local acerca do 

cumprimento da Portaria n. 002/2018 da Infância e Juventude e das 

especificações contidas nesta decisão.

II. PROCEDA-SE a entrega ao organizador do evento, encaminhando-se 

junto cópia da referida Portaria, para aplicação do que couber.

III. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao requerente.

 Sirva a presente como ALVARÁ.

Não havendo outras ocorrências, ao ARQUIVO.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 104727 Nr: 414-34.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Douglas Martin Paes de Barros, Diego Martin Paes de 

Barros, Mandala Agropecuária e Construções Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú S/A - Unibanco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Henrique Vieira 

Barros - OAB:7680 MT, Euclides Ribeiro S. Junior - OAB:5222-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Ação de Embargos a Execução ajuizado por AGROPECUARIA 

MANDALA LTDA-EPP, DOUGLAS MARTIN PAES DE BARROS e DIEGO 

MARTIN PAES DE BARROS em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, todos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro do processo as partes informaram a realização de 

acordo para por fim ao litígio (f. 341/345).

Vieram os autos conclusos. Decido.

Sem delongas, homologar o feito é medida que se impõe, pois, conforme 

minuta apresentada nos autos, as partes transacionaram.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, estando regulares seus termos, 

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes ao ID: 27204301 para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, III, 

alínea “b” do CPC, e por consequência JULGO EXTINTO o presente feito 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

 Eventuais custas remanescentes pelos executados e, honorários 

advocatícios conforme pactuado pelas partes no item 9.

Proceda às BAIXAS NECESSÁRIAS EM EVENTUAIS GRAVAMES, as 

expensas dos executados, ora embargantes (item 7).

Após, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao 

ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75413 Nr: 3869-12.2015.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Eduardo de Brito Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono das partes para conhecimento e manifestação necessária 

tendo em vista o retorno dos autos de instancia superior.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000090-56.2020.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JUNIOR GONCALVES OAB - MT0008787A (ADVOGADO(A))

KEIJIRO NEZU & EDA NEZU LTDA - EPP OAB - 13.615.549/0001-32 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (INTERESSADO)

 

PROCESSO n. 1000090-56.2020.8.11.0018 POLO ATIVO:KEIJIRO NEZU & 

EDA NEZU LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCELO 

JUNIOR GONCALVES POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência 

Juizado Especial - Juara Data: 17/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA 

ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 . 

CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61928 Nr: 4556-57.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdJM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Vera Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 Promovo a intimação do(s) advogado(s) do réu para se manifestar sobre 

a decisão de fls 480.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111526 Nr: 3693-28.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nara Rubia Silva Nogueira, Glauco Machado 

Leite Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Garcia Nogueira - 

OAB:17.244, José Antônio de Castro Leite Nogueira - OAB:5622

 Promovo a intimação do(s) advogado(s) do réu para ciência da sentença 

de Ref.62.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 115005 Nr: 5140-51.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jance Marcelo Cassiano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willy Alberto Heitmann Neto 

- OAB:20.763

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANCE MARCELO CASSIANO, Cpf: 

01896189148, Rg: 1934661-1, Filiação: Erotildes Marlene Cassiano e 

Waldomiro Cassiano, data de nascimento: 15/02/1986, brasileiro(a), natural 

de Juara-MT, solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU para entregar em 48 horas, à autoridade 

judiciária a permissão para dirigir ou carteira de habilitação, se houver.

Despacho/Decisão: Vistos etc, Considerando que a Defensora Pública 

está de licença maternidade, nomeio para o ato a advogada Dr. Willy 

Alberto Heitmann, fixando em favor da causídica 1 (uma) URH, que deverá 

ser custeada pelo Estado de Mato Grosso. Tendo em vista a apresentação 

de memoriais finais pelas partes, façam-me os autos conclusos para 

prolação de sentença.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thais Fernanda Dias 

Ferreira, digitei.

Juara, 21 de janeiro de 2020

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor Judiciário Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 75694 Nr: 48-63.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Jhones Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS JHONES ALVES, Rg: 

2157772-2, Filiação: Maria de Fátima Cruz Alves e Carlos Roberto Alves, 

data de nascimento: 03/10/1989, brasileiro(a), natural de Juara-MT, 

solteiro(a), autônomo, Telefone (66) 9966-2754. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU para entregar em 48 horas, à autoridade 

judiciária a permissão para dirigir ou carteira de habilitação, se houver.

Despacho/Decisão: Vistos etc, considerando a apresentação de 
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alegações finais pelo Ministério Público, dê-se vistas dos autos à defesa 

para apresentação de seus memoriais e em seguida conclusos para 

prolação de sentença.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thais Fernanda Dias 

Ferreira, digitei.

Juara, 21 de janeiro de 2020

Jefferson Lucas de Lima Evangelista Gestor Judiciário Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000499-50.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

POLIANE DE BRITO BATISTA OAB - MT21950/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZLINO BATISTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RODRIGO BESSA PRATA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Resp. ofício

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000609-49.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

D. S. N. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLENE FERNANDES DOS SANTOS OAB - MT0018730A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. F. N. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SONIA BISPO GOLO OAB - MT0020634A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

V. D. C. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA Autos 

n. 1000609-49.2016.8.11.0025 Exequente: Vanderli da Cruz da Silva 

Executado: Jhones de Freitas Novais V I S T O S, Realizada a constrição e 

a transferência para conta judicial do saldo de FGTS depositado em favor 

do executado, pretende o exequente o seu levantamento, pedido com o 

qual não se opôs o devedor (ID. 22055595). Defiro o pedido formulado 

pelo credor, expeça-se alvará em seu favor para transferência da quantia 

depositada na conta judicial, devendo a Secretaria observar os dados 

bancários indicados na petição de ID. 19123312). Empós, dê-se vista ao 

exequente para apresentar cálculo atualizado da dívida, assim como 

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias. Sem 

prejuízo, determino que a Secretaria risque a petição de ID. 18349152 e 

seus anexos por se tratar de peças estranhas à lide, assim como risque a 

petição de ID. 16169153 e anexos, porque se trata de ação incidental que 

já foi distribuída e registrada sob n. 1000385-09.2019.8.11.0025. Às 

providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002914-98.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE JUINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA OAB - MT0015091S-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WISLEY C.F.GOELZER - EPP (EXECUTADO)

 

Intimação da parte exequente para, querendo e no prazo legal, promover 

as adequações ante o despacho na id 27958867.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000121-89.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDETE DERNER CARNEIRO (REU)

MARELIZA SIMIONATTO DERNER (REU)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000121-89.2019.8.11.0025 

AUTOR(A): ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES REU: CLAUDETE DERNER CARNEIRO, MARELIZA 

SIMIONATTO DERNER VISTOS. Considerando que a parte requerida não 

se encontra judicialmente representada, sendo sua primeira intervenção 

nos autos e ainda desassistida por advogado, a fim de viabilizar a 

homologação do acordo celebrado entre as partes e ora noticiado nos 

autos, proceda o interessado ao indispensável reconhecimento da firma 

aposta pela parte requerida no aludido instrumento de transação, no prazo 

de 15 dias. Ainda, deverá a respectiva minuta de acordo ser devidamente 

instruída com cópia do documento de identidade e comprovante de 

endereço atualizado da parte, ficando advertida dos termos dispostos no 

art. 274 do Código de Processo Civil em relação a futuras intimações 

judiciais. Oportunamente, tornem os autos conclusos para 

HOMOLOGAÇÃO. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002939-14.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. T. D. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. B. D. A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 

03/03/2020, ÀS 09H00MIN, A SER REALIZADA NO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA - CEJUSC, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA DE JUÍNA-MT, BEM COMO PARA QUE PROVIDENCIE O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, 

NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MODULO 

5. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113183 Nr: 4440-59.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL OLIVEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, Cpf: 

42975239149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de JOEL OLIVEIRA DE SOUZA, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1935/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 698,84 - Valor Atualizado: R$ 698,84 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: 1ª VaraVistos etc.1. Recebo a petição inicial e 

determino (na seguinte ordem): I – Citação do Devedor, pelas sucessivas 

modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei nº 6.830/80; II – Penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito 

ou fiança; III – Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se 

ocultar; IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do 

pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 

14 da Lei nº 6.830/80 (LEF); e V – Avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados. 2. Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia 

sobre bens imóveis. 3. O Executado será citado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado 

o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 6.830/80): I – A citação será feita pelo 

correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra 

forma; II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III – Se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por Edital; IV – 

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo. 4. Não ocorrendo o pagamento, nem a 

garantia da Execução de que trata o Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora 

poderá recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº 6.830/80). 5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF). 6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exequendo atualizado.7. Desde já, conforme dispõe o 

artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, consigno que fica 

autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as citações, intimações e 

penhoras no período de férias forenses, e nos feriados ou dias úteis fora 

do horário estabelecido, independente de autorização judicial. 8. Por fim, 

considerando o Decreto Lei nº 697/2016 que estabelece critérios para 

numeração predial no Município de Juína e considerando que os Correios 

não entregam mais correspondências nos números antigos, DETERMINO 

que a parte exequente proceda com a atualização do endereço da parte 

executada, caso ainda não esteja atualizada, no prazo de 10 (dez) dias. 9. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.10. Às providências.Juína/MT, 10 de 

outubro de 2016. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DENER WESLLEY 

PRETELLI ROCHA, digitei.

Juína, 10 de janeiro de 2020

Rosane Inês Noatto Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114130 Nr: 5314-44.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOÃO BATISTA DOS SANTOS, Cpf: 

18137741100, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de JOÃO BATISTA DOS SANTOS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7393/2015, 7403/2015, 

7404/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2010

 - Valor Total: R$ 134,34 - Valor Atualizado: R$ 134,34 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: 1ª VaraVistos etc.1. Recebo a petição inicial e 

determino (na seguinte ordem): I – Citação do Devedor, pelas sucessivas 

modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei nº 6.830/80; II – Penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito 

ou fiança; III – Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se 

ocultar; IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do 

pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 

14 da Lei nº 6.830/80 (LEF); e V – Avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados. 2. Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia 

sobre bens imóveis. 3. O Executado será citado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado 

o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 6.830/80): I – A citação será feita pelo 

correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra 

forma; II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III – Se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por Edital; IV – 

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo. 4. Não ocorrendo o pagamento, nem a 

garantia da Execução de que trata o Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora 

poderá recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº 6.830/80). 5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF). 6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exequendo atualizado.7. Desde já, conforme dispõe o 

artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, consigno que fica 

autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as citações, intimações e 

penhoras no período de férias forenses, e nos feriados ou dias úteis fora 

do horário estabelecido, independente de autorização judicial. 8. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.9. Às providências.Juína/MT, 23 de 

agosto de 2016. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 491 de 1008



aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DENER WESLLEY 

PRETELLI ROCHA, digitei.

Juína, 10 de janeiro de 2020

Rosane Inês Noatto Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121518 Nr: 2310-62.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MESSIAS MARTINS DE OLIVEIRA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/06/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de MESSIAS MARTINS DE OLIVEIRA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5339/2010, 28429/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/11/2010

 - Valor Total: R$ 898,26 - Valor Atualizado: R$ 898,26 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: 1ª VaraVistos etc.1. Recebo a petição inicial e 

determino (na seguinte ordem): I – Citação do Devedor, pelas sucessivas 

modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei nº 6.830/80; II – Penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito 

ou fiança; III – Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se 

ocultar; IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do 

pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 

14 da Lei nº 6.830/80 (LEF); e V – Avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados. 2. Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia 

sobre bens imóveis. 3. O Executado será citado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado 

o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 6.830/80): I – A citação será feita pelo 

correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra 

forma; II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III – Se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por Edital; IV – 

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 

dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo. 4. Não ocorrendo o pagamento, nem a 

garantia da Execução de que trata o Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora 

poderá recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº 6.830/80). 5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF). 6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exequendo atualizado.7. Desde já, conforme dispõe o 

artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, consigno que fica 

autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as citações, intimações e 

penhoras no período de férias forenses, e nos feriados ou dias úteis fora 

do horário estabelecido, independente de autorização judicial. 8. Por fim, 

considerando o Decreto Lei nº 697/2016 que estabelece critérios para 

numeração predial no Município de Juína e considerando que os Correios 

não entregam mais correspondências nos números antigos, DETERMINO 

que a parte exequente proceda com a atualização do endereço da parte 

executada, caso ainda não esteja atualizada, no prazo de 10 (dez) dias. 9. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.10. Às providências.Juína/MT, 21 de 

outubro de 2016. Roger Augusto Bim DonegaJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DENER WESLLEY 

PRETELLI ROCHA, digitei.

Juína, 10 de janeiro de 2020

Rosane Inês Noatto Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 113941 Nr: 5133-43.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO ANTONIO LEIDENTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GILBERTO ANTONIO LEIDENTZ, Cpf: 

41172744149, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/12/2015.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT em face de GILBERTO ANTONIO LEIDENTZ, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de IPTU, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3859/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2014

 - Valor Total: R$ 691,16 - Valor Atualizado: R$ 691,16 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: 1ª VaraVistos etc.1. Recebo a petição inicial e 

determino (na seguinte ordem): I – Citação do Devedor, pelas sucessivas 

modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei nº 6.830/80; II – Penhora, 

se não for paga a dívida, nem garantida a Execução, por meio de depósito 

ou fiança; III – Arresto, se o Executado não tiver domicílio ou dele se 

ocultar; IV – Registro da penhora ou arresto, independentemente do 

pagamento de custas ou outras despesas, observado o disposto no Art. 

14 da Lei nº 6.830/80 (LEF); e V – Avaliação dos bens penhorados ou 

arrestados. 2. Intime-se o cônjuge do Executado, caso a constrição recaia 

sobre bens imóveis. 3. O Executado será citado para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos 

indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a Execução, observado 

o seguinte (Art. 8º, da Lei nº 6.830/80): I – A citação será feita pelo 

correio, com aviso de recepção, se a Fazenda não requerer por outra 

forma; II – A citação considera-se feita na data da entrega da carta no 

endereço do Executado; ou se a data for omitida, no aviso de recepção, 

10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III – Se o aviso de 

recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à 

agência postal, a citação será feita por oficial de justiça ou por Edital; IV – 

O edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez 

no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da Exeqüente, o 

nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da 
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dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo 

e o endereço da sede do Juízo. 4. Não ocorrendo o pagamento, nem a 

garantia da Execução de que trata o Art. 9º, da Lei Nº 6.830/80, a penhora 

poderá recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei nº 6.830/80). 5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (Art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF). 6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exequendo atualizado.7. Desde já, conforme dispõe o 

artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, consigno que fica 

autorizado ao Sr. Oficial de Justiça proceder as citações, intimações e 

penhoras no período de férias forenses, e nos feriados ou dias úteis fora 

do horário estabelecido, independente de autorização judicial. 8. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.9. Às providências.Juína/MT, 04 de 

agosto de 2016. ROGER AUGUSTO BIM DONEGAJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DENER WESLLEY 

PRETELLI ROCHA, digitei.

Juína, 10 de janeiro de 2020

Rosane Inês Noatto Gestor Judicial Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140644 Nr: 3807-43.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENEUDO NORBERTO DOERL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na data de 25/06/2018, foi nomeado como Advogado Dativo 

da parte Executada, a Drª. HILONÊS NEPOMUCENO, OAB/MT nº 14764-O, 

para promover a defesa nestes autos, conforme decisão de fls. 41 dos 

autos de código 96415.

Certifico ainda que, foi arbitrado a título de honorários Advocatícios o valor 

de 02 (dois) URHs, pelo serviço prestado pelo Advogado acima 

identificado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144402 Nr: 1349-19.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS SANTOS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDER MEDEIROS - OAB:19095/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na data de 22/10/2018, foi nomeado como Advogado Dativo 

da parte Executada, o Dr. EDER HERMES, OAB/MT nº 16.727, para 

promover a defesa nestes autos, conforme decisão de fls. 24 dos autos 

de código 113389.

Certifico ainda que, foi arbitrado a título de honorários Advocatícios o valor 

de 03 (três) URHs, pelo serviço prestado pelo Advogado acima 

identificado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140640 Nr: 3803-06.2018.811.0025

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE HENRIQUE FELTEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, na data de 24/09/2019, foi nomeada como Advogada Dativa 

da parte Executada, a Drª. HILONÊS NEPOMUCENO, OAB/MT nº 14764-O, 

para promover a defesa nestes autos, conforme decisão de fls. 48 dos 

autos de código 89017.

Certifico ainda que, foi arbitrado a título de honorários Advocatícios o valor 

de 2,5 (dois vírgula cinco) URHs, pelo serviço prestado pelo Advogado 

acima identificado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143684 Nr: 800-09.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, querendo e no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 15/21.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 149508 Nr: 4884-53.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA DE REZZIERI MADEIRAS 

LTDA, MASSA FALIDA DE REZZIERI AGRO INDUSTRIAL LTDA, DUX 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO NORBERTO 

TOMASINI - OAB:24124/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:OAB/MT 11.876-A

 Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTES os embargos de declaração, e 

determino sejam expedidos os atos necessários para citação das 

requeridas e realização da audiência a que alude o art. 334 do 

NCPC.Cumpra-se integralmente e com as cautelas de estilo.Intime-se o 

embargante, por DJe.Juína/MT, 21 de janeiro de 2020. FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 143956 Nr: 1007-08.2019.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO VILELA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, querendo e no prazo legal, contrarrazoar 

os embargos infringentes de fls. 18/21.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123320 Nr: 3439-05.2016.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIORAVANTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE GRAZIELI LAMBRECHT - 

OAB:21.432/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, querendo e no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 134/138.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94392 Nr: 2616-36.2013.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILTO DIAS NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DO DESARQUIVAMENTO DOS 

AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103799 Nr: 4344-78.2014.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO TADEU DE FREITAS, SONIA FRASSETTO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNESTO FRANCIS ARANTES PENTEADO, 

ESPOLIO DE EDUARDO DOS SANTOS PENTEADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:14970, SONIA 

FRASSETO DE FREITAS - OAB:22684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:OAB/MT 4.198

 Intimação da parte requerente para, querendo e no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 253/261.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 120414 Nr: 1683-58.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MARQUES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 22.870-O

 PROCESSO Nº 1683-58.2016.811.0025 Código nº 120414

EXEQUENTE: Município de Juína MT

 EXECUTADO: Edson Marques Pereira

EXECUÇÃO FISCAL

 V I S T O S,

Consoante se verifica às fls. 35, foi nomeado como curador para 

apresentar defesa em favor do executado o Dr. Lincoln Marcos de 

Oliveira, o qual intimado a se manifestar, não se manifestou.

 Sendo assim, destituo o dativo, excluindo-o da lista de defensores dativos 

habilitados a atuar segundo o múnus público dativo, e nomeio para 

realização de toda defesa técnica necessária, a Dra. Jessica Rodrigues 

de Souza, OAB n° 22870/O, Fixo em favor da causídica ora designada o 

montante de 1,5 URH, em conformidade com a tabela da Ordem dos 

Advogados do Brasil (Res. 096/2007-OAB/MT), nos termos do Provimento 

nº. 09/2007-CGJ.

 Intime-se a curadora para dizer se aceita o encargo, caso em que, 

aceitando, deverá oferecer defesa cabível.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Juína-MT, 04 de Dezembro de 2019.

 FABIO PETENGILL

 Juiz De Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000965-10.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FREITAS FAGUNDES (EXEQUENTE)

PAULO RENATO RIBEIRO (EXEQUENTE)

BRAZ MARTINS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO RIBEIRO OAB - MT5789/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO(A))

EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES OAB - PR36620 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRAZ MARTINS (EXECUTADO)

PAULO RENATO RIBEIRO (EXECUTADO)

EDSON FREITAS FAGUNDES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES OAB - PR36620 (ADVOGADO(A))

RODRIGO TAUIL ADOLFO OAB - MT0008208A-O (ADVOGADO(A))

PAULO RENATO RIBEIRO OAB - MT5789/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000965-10.2017.8.11.0025 

[Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Antecipação de Tutela / Tutela 

Específica] EXEQUENTE: BRAZ MARTINS, PAULO RENATO RIBEIRO, 

EDSON FREITAS FAGUNDES EXECUTADO: EDSON FREITAS FAGUNDES, 

PAULO RENATO RIBEIRO, BRAZ MARTINS VISTOS. Ante ao interesse 

manifestado pelo credor em relação à adjudicação do bem penhorado, 

intime-se o executado para que se manifeste acerca do pedido, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis (Art. 219, NCPC). A intimação dos executados 

deverá ser feita na pessoa do(s) advogado(s), ou, na ausência ou 

quando representado pela Defensoria, pessoalmente, por carta no 

endereço em que se efetivou a citação ou no último endereço cadastrado 

nos autos (§1º, inciso II, do Art. 876, do NCPC). Considera-se realizada a 

intimação quando o executado houver mudado de endereço sem prévia 

comunicação ao juízo, observado o disposto no Art. 274, Parágrafo único, 

do NCPC. Havendo impugnação, dê-se ciência ao credor, pelo mesmo 

prazo. Oportunamente, tornem conclusos. Intimem-se. Às providências. 

FABIO PETENGILL Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000519-41.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA PEIXOTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifestar acerca da certidão de ID nº 21598896, requerendo o que 

entender de direito. JUÍNA, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001824-89.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JULICE APARECIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON JOSE FRANCO OAB - MT0006188A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON GENÉSIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

....

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001181-97.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. F. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA FERNANDES DE ALMEIDA OAB - MT17249/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. D. S. O. (EXECUTADO)
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CERTIDÃO DE TEOR DO DÉBITO ALIMENTAR EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.ªJUÍZA DE DIREITO DRª DAIANE MARILYN VAZ 

DADOS DO PROCESSO PJe n. 1001181-97.2019.8.11.0025 DISTRIBUÍDO 

EM: 10/07/2019 15:54:00 / ESPÉCIE: [Alimentos] POLO ATIVO: LUCIENE 

GONCALVES FERREIRA POLO PASSIVO: MELKI JHONATAN DE SOUZA 

OLIVEIRA PROCESSO nº 1001181-97.2019.8.11.0025 –CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. Decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito Dra. DAIANE 

MARILYN VAZ. VALOR ATUALIZADO: R$ 2.942,88 (Dois mil novecentos e 

quarenta dois reis e oitenta e oito centavos). EXEQUENTE: MAYSA 

DANIELLI FERREIRA DE SOUZA nascida em 09.11.2014, menor, 

representada pela genitora LUCIENE GONÇALVES FEREIRA, brasileira, 

portadora do RG sob nº 1552044-7 SSP/MT, inscrita no CPF sob nº 

003.381.161-09, residente e domiciliada na Rua Reserva do Cabaçal, 24, 

bairro módulo 05, na cidade de Juina/MT, CEP: 78320-000. EXECUTADO: 

MELKI JHONATAN DE SOUZA OLIVEIRA, inscrito no CPF sob nº 

048.091.361-75, residente e domiciliado na Rua Duarte da Costa, 427 e, 

bairro Palmiteira, com telefone nº 9 9994-6214. DECISÃO : Cópia em 

anexo. DATA DO DECURSO DE PRAZO PARA PAGAMENTO 

VOLUNTÁRIO: 27/09/2019. A MMª. Juíza de Direito da Segunda Vara Cível 

da Comarca de Juína-MT, Dra. DAIANE MARILYN VAZ, faz saber que dos 

autos supramencionados, extraiu-se a presente CERTIDÃO DE TEOR DO 

DÉBITO ALIMENTAR, no valor acima consignado. Esta certidão, consta a 

obrigação alimentar, destinada a subsistência do exequente, e diante da 

não apresentação pelo devedor de justificativa hábil a comprovar a 

impossibilidade do dever de pagar alimentos expediu-se este documento 

comprobatório. Juína/MT, 13 de Janeiro de 2020. DAIANE MARILYN VAZ 

(assinado digitalmente) Juíza de Direito CERTIFICO ser autêntica a 

assinatura supra, do(a) MM.(ª) Juíza de Direito desta Vara/Comarca, Dra. 

Daiane Marilyn Vaz. Franklin Alves Bastos Gestor Judiciário Sede do Juízo 

e Informações: Praça dos Três Poderes S/n Bairro: Centro, Cidade: 

Juína-MT Cep:78320000 Fone: (66) 3566-1531. OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002535-60.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS NARDO GASPARINI (INVENTARIANTE)

JOYCE NARDO GASPARINI (REQUERENTE)

OSVALDO GASPARINI (REQUERENTE)

ANTONIO NARDO GASPARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NARDO GASPARINI OAB - MT22774/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA NARDO GASPARINI (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRª. DAIANE 

MARILYN VAZ PROCESSO n. 1002535-60.2019.8.11.0025 Valor da 

causa: R$ 646.847,03 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) 

POLO ATIVO: Nome: THAIS NARDO GASPARINI Endereço: av. gabriel 

muller, 313n, modulo II, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: OSVALDO 

GASPARINI Endereço: av gabriel muller, 831, modulo II, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 Nome: JOYCE NARDO GASPARINI Endereço: rua albatroz, 30, 

quadra 07, recanto dos passaros, CUIABÁ - MT - CEP: 78074-008 Nome: 

ANTONIO NARDO GASPARINI Endereço: GABRIEL MULLER, 831, MOD 2, 

JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO PASSIVO: Nome: ELIANA NARDO 

GASPARINI Endereço: av. gabriel muller, 313-n, modulo II, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

INVENTARIANTE PARA ASSINAR E RETIRAR O TERMO DE 

INVENTARIANTE JUÍNA, 22 de janeiro de 2020. FRANKLIN J.ALVES 

BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000608-64.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILSON BATISTA LIMA OAB - MT18218/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERY HELLEN BERGAMINI (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo 05 (cinco) dias, para 

se manifestar acerca da devolução do AR (id nº 26123882), requerendo o 

que entender de direito. JUÍNA, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001356-91.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO MACHADO NUNES DA SILVA OAB - MT25330/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. A. G. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 MANDADO DE 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

DRª. DAIANE MARILYN VAZ PROCESSO n. 1001356-91.2019.8.11.0025 

Valor da causa: R$ 6.000,00 ESPÉCIE: [Alimentos]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: AILA PEREIRA DOS 

SANTOS Endereço: RUA CAIOBA, 336, MODULO 05, JUÍNA - MT - CEP: 

78320-000 POLO PASSIVO: Nome: GEOVANE DE AMORIM GARCIA 

Endereço: AVENIDA DARDANELOS, 930, CIDADE ALTA, ARIPUANÃ - MT - 

CEP: 78325-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA CONHECIMENTO DE CIÊNCIA DO ENVIO DA CARTA 

Precatória PARA COMARCA DE ARIPUANÃ-MT. JUÍNA, 22 de janeiro de 

2020. FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 
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ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-97.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA (REU)

 

...

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000114-97.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRª. DAIANE 

MARILYN VAZ PROCESSO n. 1000114-97.2019.8.11.0025 Valor da 

causa: R$ 3.891,08 ESPÉCIE: [Valor da Execução / Cálculo / Atualização]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: ASSOCIACAO 

JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO JURUENA-AJES Endereço: 

AV GABRIEL MULLER, 1136-N, MODULO I, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 

POLO PASSIVO: Nome: FRANCIELLE DA SILVA PEREIRA Endereço: Av. 

Ávalo Volpe, 523, Centro, PARANAITÁ - MT - CEP: 78590-000 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

CONHECIMENTO DA DEVOLUÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA E PARA 

REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO NO PRAZO LEGAL. JUÍNA, 22 

de janeiro de 2020. FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000619-93.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. B. C. (AUTOR(A))

T. B. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. D. P. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO DRª. DAIANE 

MARILYN VAZ PROCESSO n. 1000619-93.2016.8.11.0025 Valor da 

causa: R$ 10.560,00 ESPÉCIE: [Guarda, Fixação]->ALIMENTOS - LEI 

ESPECIAL Nº 5.478/68 (69) POLO ATIVO: Nome: JOAO PEDRO BATISTUZ 

CRESCENCIO Endereço: RUA JOÃO DE BARRO, 532, FUNDOS, MÓDULO 

4, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 Nome: TATIANE BATISTUZ SILVA 

Endereço: RUA JOÃO DE BARRO, 532, FUNDOS, MÓDULO 04, JUÍNA - MT 

- CEP: 78320-000 POLO PASSIVO: Nome: DIOGO CRESCENCIO DE PAULA 

Endereço: RUA TURIAÇU, 3, Quadra 20, Lote 3, RESIDENCIAL VINHAIS II, 

SÃO LUÍS - MA - CEP: 65071-046 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DO NUMERO 

DE PROCESSO GERADO NA COMARCA DE SÃO Luis -MA . (ID 28265716) 

JUÍNA, 22 de janeiro de 2020. FRANKLIN J. ALVES BASTOS (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002459-36.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

STEVAN MARQUES GONCALVES OAB - DF31088 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. N. D. R. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

Certidão de Envio Certifico que, encaminhei via malote digital a carta 
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precatória para providências. JUÍNA, 22 de janeiro de 2020. LEIDIANE 

CORREIA DA SILVA Técnica Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE JUÍNA E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 TELEFONE: (66) 

355661563

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001782-06.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. L. D. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. F. D. C. R. (REQUERIDO)

G. A. T. (REQUERIDO)

 

Certifico que, enviei a carta precatória via malote digital na presente data.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35830 Nr: 244-27.2007.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIENE PAULINO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SLSB, KCSB, ADILSON DA COSTA BASTOS, 

JJSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, MAYARA GONÇALVES FREITAS 

RAMPON - OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON TAMURA - 

OAB:10.447/MT

 Intime-se a parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que 

entender por direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 56958 Nr: 3243-45.2010.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Considerando que decorreu os 30 (trinta) dias solicitados pela parte 

executada, intime-se a demandada para que manifeste nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias, acerca do cumprimento integral da avença.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001063-92.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO TIEPO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIA GARDIM OAB - MT19479/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 MANDADO DE 

CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

DRª. DAIANE MARILYN VAZ PROCESSO n. 1001063-92.2017.8.11.0025 

Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: [Dano ao Erário]->PETIÇÃO CÍVEL (241) 

POLO ATIVO: Nome: MINISTERIO PUBLICO DE JUINA Endereço: AV. JAIME 

PRONI, S/N, MODULO 03, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 POLO PASSIVO: 

Nome: PAULO ROBERTO TIEPO Endereço: RUA JOÃO DE BARRO, 105, 

MODULO 04, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 FINALIDADE: Cite-se a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis. DECISÃO :Vistos, etc. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação civil por ato de improbidade 

administrativa em desfavor de PAULO ROBERTO TIEPO, qualificado nos 

autos, requerendo, em síntese, a aplicação das sanções ínsitas na Lei n. 

8.429/92 – LIA e demais corolários de regência, colacionando nos autos a 

documentação legal necessária ao esclarecimento da tese. O membro do 

Parquet narra que se apurou por meio do Inquérito Civil n. 068/2014 (SIMP 

000866-005/2014) que o requerido, enquanto presidente da Câmara 

Municipal de Juína, praticou ato de improbidade administrativa consistente 

na contratação de um advogado e um contador para prestarem serviços, 

junto à pela Câmara Municipal de Juína, sem que houvesse o devido 

processo licitatório, bem como sem a necessidade das contratações, haja 

vista que o órgão já dispunha dos referidos profissionais em seu quadro 

funcional. Por conseguinte, pugnou pela condenação do requerido pela 

prática dos atos de improbidade administrativa descritos no artigo 10, 

inciso VIII e no artigo 11, caput e inciso I, da Lei n. 8.429/92, impondo-lhe 

as sanções previstas no artigo 12, incisos II e III, da citada lei, dentre elas 

o ressarcimento ao erário da quantia R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), 

referente ao valor dos contratos, devidamente atualizados. A parte 

requerida foi pessoal e formalmente notificada, apresentando 

tempestivamente sua manifestação na forma e prazo do § 7º do art. 17 da 

LIA, oportunidade em que negou a autoria da(s) improbidade(s) 

administrativa(s) aventada pelo Parquet. Destarte, em que pese as 

alegações da parte requerida, entendo que a petição inicial preencheu os 

requisitos legais gerais do artigo 319 do NCPC c/c requisitos legais 

específicos do art. 17ss da LIA, posto que in casu não se faz necessária 

prova cabal e irrefutável que exclua a aduzida e hipotética 

responsabilidade do agente, sendo certo que nesta fase de cognição 

sumária impera o princípio in dubio pro societate, razão por que RECEBO a 

petição inicial na forma do § 9º do artigo 17 da LIA, a qual se sujeitará ao 

procedimento comum ordinário (art. 318, CPC). No mais, cite-se a parte 

requerida para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis. Contestada a ação, certifique-se a tempestividade do 

ato e intime-se o Ministério Público para apresentar impugnação no prazo 

de 15 (quinze) dias. Às providências. Juína/MT, 15 de janeiro de 2020. 

DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito JUÍNA, 22 de janeiro de 2020. 

FRANKLIN J.ALVES BASTOS (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 132575 Nr: 4189-70.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERNANDO SULZBACHER, JHONATA 

ANTUNES THEISEN, ZAQUEU PESSOA ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA CRISTINE BARBOSA - 

OAB:26.671, EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Considerando que a Defesa dos acusados Edson Fernando Sulzbacher e 

Jhonata Antunes Theisen já havia se manifestado na fase do art. 422, do 

CPP, oportunidade em que apresentou o rol de testemunhas a serem 

inquiridas em plenário à f. 356, INDEFIRO o novo rol apresentado à f. 374, 

por não haver justificativa a fim de alterar o rol já apresentado 

anteriormente. Julgado mato-grossense que sintetiza essa ideia:

 “(...) Não há falar em cerceamento de defesa decorrente do indeferimento 

do pedido de substituição de testemunha formulado a destempo, pois a 

apresentação das testemunhas a serem inquiridas perante a Corte Popular 

deve ser feita na fase do art. 422 do CPP e a substituição a posteriori é 

medida de todo excepcional, submetendo-se, pois, ao crivo do Juiz 

Presidente, máxime porque ao réu não é permitido, sob o manto da 

plenitude de defesa, simplesmente alterar, de acordo com a sua 

conveniência, o sistema legalmente previsto, tumultuando a sessão 

plenária e desequilibrando a paridade que deve haver entre os sujeitos do 

processo. (...)” (TJ-MT - APL: 00028053120148110008 104825/2016, 

Relator: DES. Alberto Ferreira de Souza, Data de Julgamento: 14/12/2016, 

Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/01/2017)

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 141920 Nr: 4751-45.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DAMÁSIO MACHADO, YASMIM 

SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LINCOLN MARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:19390/MT, MARLENE FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:18730/MT

 (..) Quanto ao segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum 

libertatis”, ou seja, o perigo da permanência do representado em liberdade, 

noto que restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo “modus 

operandi”, ao fazer o uso de uma picareta para praticar, em tese, o crime 

de roubo, cenário que se alia à aparente reiteração delituosa do 

representado, de tal modo que sua liberdade, agora, representaria, no 

mínimo, descrédito na Justiça, pois responde diversas ações contra o 

patrimônio, sendo Ações Penais sob o Código n. 126847 (furto 

qualificado), 129476 (furto qualificado), 129477 (roubo e receptação), 

138930 (porte de arma), 130664 (roubo qualificado) e 135020 (tentativa de 

furto), todas em trâmite nesta Comarca.”Além do mais, não vislumbro 

excesso de prazo, isso porque o processo está seguindo o seu curso 

normal, aguardando-se apenas a realização da audiência de instrução que 

se avizinha para o dia 17/02/2020, ocasião em que serão ouvidas as 

testemunhas faltantes e interrogado os acusados.Assim, no entendimento 

deste magistrado tais razões conseguem justificar o texto legal ao mundo 

fenomênico naquilo que os pretórios denominam de gravidade “in 

concreto” à garantia da ordem pública, razão por que MANTENHO a prisão 

preventiva do acusado Fernando.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136247 Nr: 755-39.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:24959-0

 Vistos,

Para fins de readequação da pauta e agenda deste magistrado, mantenho 

a mesma data, porém, altero o horário da audiência para às 13h30min.

 INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 140126 Nr: 3479-16.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL SANTOS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:34495

 Código de rastreabilidade: 81120204871294

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 140126.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - JUARA ( TJMT )

Data de Envio: 21/01/2020 19:18:26

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE PROCEDER O INTERROGATÓRIO DA PARTE RÉ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 138687 Nr: 2531-74.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONES APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHAEL MENEZES 

MACHADO - OAB:MT 26002/O

 Código de rastreabilidade: 81120204871293

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 138687.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PONTES E LACERDA ( TJMT )

Data de Envio: 21/01/2020 19:15:51

Assunto: ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS COM 

FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121154 Nr: 2073-28.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVETLAINE FERNANDES REIS, KESSIE 

JHONES SCOLARI LOURES, Anderson Aparecido Bergamim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT, ISAIAS RAMOS FRANÇA - OAB:16144

 Código de rastreabilidade: 81120204870142

Documento: OFICIO 92-2020.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: GUIA DE EXECUÇÃO PENAL - SISTEMA SEEU - FÓRUM DE 

CUIABÁ ( TJMT )

Data de Envio: 21/01/2020 16:06:42

Assunto: URGENTE - OFICIO 92-2020 - ENVIO DE GUIA DE EXECUÇÃO DE 

PENA DEFINITIVA E DOCUMENTOS REFERENTE A PARTE SVETLAINE 

PARA QUE SEJA CADASTRADA/IMPLANTADA NO SISTEMA SEEU - MEIO 

SEMIABERTO

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-15.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

NIRLEI DE FATIMA FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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NIRLEI DE FATIMA FRANCO OAB - MT0005389A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (REU)

 

PROCESSO n. 1000059-15.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:NIRLEI DE 

FATIMA FRANCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NIRLEI DE FATIMA 

FRANCO POLO PASSIVO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - PGE FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 06/03/2020 Hora: 13:10 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000800-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO COMPLEMENTAR:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000800-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO COMPLEMENTAR:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000800-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0019542A (ADVOGADO(A))

CARLA RAFAELA CARAVIERI DOS SANTOS PARDIN OAB - MT21370/O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ PEREIRA PARDIN OAB - MT0004776A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (REU)

 

SEGUE ANEXO LAUDO PERICIAL MÉDICO COMPLEMENTAR:

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003628-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON APARECIDO MARIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JERFERSON SANTANA DA SILVA (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SUELLEN MENEZES BARRANCO OAB - MT0015667A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003628-03.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: JEFERSON APARECIDO MARIN ESPÓLIO: JERFERSON 

SANTANA DA SILVA Autos n.º 1003628-03.2019.8.11.0011 Vistos. 

Analisando o teor do petitório de ID. 27216621, tenho que se trata de 

pedido de reconsideração objurgando o decisum de ID. 26867974. Pois 

bem! De elementar conhecimento que não existe no ordenamento jurídico 

brasileiro em vigor o “pedido de reconsideração”, figura esta oriunda do 

direito comparado, inaplicável ao nosso sistema processual. Para se 

insurgir contra decisão judicial só há uma via a ser eleita, o recurso 

(afastada, aqui, discussões acerca das ações mandamentais 

constitucionais contra decisões judiciais). Tanto é verdade, que eventual 

“pedido de reconsideração” não interrompe prazos recursais, posição 

esta adota por esmagadora manifestação dos Tribunais Superiores. No 

entanto, em que pese inexistir previsão legal sobre tal possibilidade de 

manifestação postulatória, analisando detidamente o teor do derradeiro 

petitório da requerida, nota-se que o ponto nodal do pleito diz respeito à 

tão somente isentar a requerida do pagamento das custas e despesas 

processuais eis que, segundo alegações, aquela não possui condições 

financeiras suficientes para arcar com tal ônus. Assim sendo, 

restritamente ao caso em voga, tenho como possível (re)apreciar a 

decisão decretada nos autos em epígrafe, contudo, não o faço sob a 

égide do derradeiro pedido de “reconsideração” aventado pela requerida, 

eis que, como já registrado alhures, não há previsão legal para tal 

postulação; mas, sim, reanaliso a respectiva decisão objurgada ex offcio, 

eis que, esquadrinhando-a, vislumbra-se erro material. Explico. Deveras, 

do teor da decisão objurgada, constata-se que a requerida fora 

condenada em arcar com as custas e despesas processuais. Contudo, 

concluo que tal condenação fora equivocadamente sancionada em 

desfavor daquela. Isto porque, compulsando os autos, nota-se que as 

partes transacionaram antes da prolação da sentença, consoante se vê 

do ID n.° 26370652. Por conseguinte, este Juízo homologou por sentença o 

acordo pactuado pelas partes, conforme se vê em ID n.° 26867974. Neste 

compasso, impende destacar que se ocorrer transação antes da prolação 

da sentença, as partes ficam dispensadas das custas processuais. 

Entendimento este disciplinado no art. 90, §3° do Código dos Ritos, in 

verbis litteris: Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, 

em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os 

honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. 

(...) § 3º Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam 

dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se 

houver. Portanto, considerando que as partes pactuaram acordo antes da 

prolação da sentença, não há que se falar em condenação de custas e 

despesas processuais. Ex positis, NÃO CONHEÇO do “pedido de 

reconsideração”, eis que inexiste no ordenamento jurídico pátrio previsão 

legal de tal postulação; todavia, RECONHEÇO, ex officio, erro material 

contido no bojo do decisum ora objurgado, de modo que RETIFICO a 

decisão de ID. n° 26370652 no que se refere à condenação de custas e 

despesas processuais em desfavor da requerida, para DECLARAR as 

partes isentas de custas e despesas processuais, em homenagem ao art. 

90, §3° do CPC. MANTENHO OS DEMAIS DESÍGNIOS DA SENTENÇA 

INCÓLUMES, TAL COMO FOI PROFERIDO. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 13 de 

janeiro de 2020. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000070-86.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR JOAQUIM DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000070-86.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): ARTUR JOAQUIM DA SILVA CRUZ REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. De pronto, em 

que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil 

de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação 

no presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 
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estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. CITE-SE a Autarquia 

demandada para, no prazo legal, responder aos termos da inicial. 

Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, impugná-la 

no prazo legal. POSTERGO a designação da solenidade para após a 

formação do contraditório. OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe informações constantes do 

CNIS acerca da parte autora e, se casada ou em união estável, do 

respectivo cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara 

encaminhar os dados incrustados nos autos. Por fim, CONCLUSOS. 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001995-88.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO CASSIANO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado, sem interposição de recurso. Mirassol 

D'Oeste - MT, 22 de janeiro de 2020 Cleusa Roberto do Carmo Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000497-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

A. D. N. D. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZANE JOSEFA DO NASCIMENTO OAB - 702.253.821-21 

(REPRESENTANTE)

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000497-20.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): A. D. N. D. M. REPRESENTANTE: JOZANE JOSEFA DO 

NASCIMENTO REU: FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Cuida-se de 

embargos de declaração opostos por A. D. N. D. M., por sua representate 

legal, em face da sentença proferida em id. 25298981, sob o fundamento 

de que teria sido contraditória, conquanto tenha fixado a DIB 

equivocadamente, eis que deve ser fixada desde o óbito do segurado, 

tendo em vista que o requerente é menor incapaz. Devidamente intimada, a 

parte contrária não manifestou acerca dos embargos. Os autos me vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Como de 

conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). In casu, verifico que assiste razão 

ao embargante, tendo em vista que o requerente se cuida de menor 

incapaz, devendo ser-lhe aplicada a DIB a partir do óbito do instituidor, 

considerando que não corre prescrição em seu desfavor, nos termos do 

art. 103, parágrafo único da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PREENCHIDOS REQUISITOS 

PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIB NO ÓBITO - FILHO MENOR. 

BENEFICIO CONCEDIDO. 1. Para a obtenção do benefício da pensão por 

morte, faz-se necessário a presença de dois requisitos: qualidade de 

segurado e condição de dependência. 2. A condição de dependente foi 

devidamente comprovada através das certidões de nascimento (fls. 

08/09), na qual consta que o de cujus era genitora dos autores Yanca e 

Lucas. 3. No que tange à qualidade de segurada, a parte autora acostou 

aos autos cópia da CTPS do falecido (fls. 19/21), com registros em 

01/07/2006 a 23/04/2008. 4. Assim verifica-se que o termo inicial do 

beneficio foi fixado na data do requerimento administrativo (04/12/2012 - 

fls. 26), contudo, a data de início deve ser fixada na data do óbito DIB - 

22/05/2008 - fls. 18, tendo em vista que não há prescrição em relação a 

menores. 5. Apelação do INSS parcialmente provida e apelação da parte 

autora provida. (TRF-3 - AC: 00001723620144036141 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, Data de Julgamento: 

26/06/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/07/2017) PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. 

ÓBITO DO INSTITUIDOR. FILHOS MENORES DE 16 ANOS. PRESCRIÇÃO. 

TERMO INICIAL NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. 1. A concessão do 

benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de 

dependente de quem objetiva a pensão. 2. O termo inicial deve ser fixado 

de acordo com as leis vigentes por ocasião do óbito do instituidor, de 

acordo com o princípio do tempus regis actum. Antes da Lei nº 9.528/97, o 

amparo era devido a contar do falecimento, independente da data do 

requerimento. Apenas com o advento dessa Lei, o artigo 74 da Lei nº 

8.213/91 passou a vigorar com nova redação, prevendo prazo de 30 dias 

para o pedido, sob pena de prevalecer a data do requerimento. 3. A 

jurisprudência consagra que a prescrição inicia a correr a contar dos 16 

anos de idade, momento em que o menor passa a ser relativamente 

incapaz, nos termos do Código Civil. Neste momento passa a escoar o 

prazo legal de 30 dias para que o benefício seja devido desde o óbito do 

instituidor, após o que, deve ser auferido tão somente a contar da DER. 4. 

O filho menor absolutamente incapaz tem direito ao recebimento da pensão 

desde o óbito do instituidor do benefício, e não apenas desde o 

requerimento administrativo, porque contra ele não corre prescrição. 

(TRF-4 - AC: 50228964620184049999 5022896-46.2018.4.04.9999, 

Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 

01/10/2019, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR) PREVIDENCIÁRIO E 

CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. TRABALHADOR (A) RURAL. 

PRESCRIÇÃO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. 

ESPOSO (A). FILHO MENOR DE 21 ANOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA 

PRESUMIDA. REQUISITOS CUMPRIDOS. BENEFÍCIO DEVIDO. DIB DATA DO 

ÓBITO EM RELAÇÃO AOS FILHOS MENORES. CONSECTÁRIOS DA 

CONDENAÇÃO. 1. A sentença, proferida sob a égide do CPC/2015, não 

está sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a condenação nela 

imposta não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, do referido 

Diploma subjetivo. 2. A concessão de benefício previdenciário envolve 

relações jurídicas de trato sucessivo e natureza alimentar, motivo pelo 

qual o decurso do prazo prescricional não atinge o direito à postulação, 

incidindo, apenas, sobre as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação, a teor da Súmula n. 85, do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça. 3. Da leitura do Código Civil, ao qual se remete 

diretamente o art. 103 e indiretamente os arts. 74 e 79 da Lei 8.213/91, 

conclui-se que não corre a prescrição contra os absolutamente 

incapazes. Precedentes. 4. A pensão por morte é benefício previdenciário 

devido ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, 

aposentado ou não, não sendo exigível o cumprimento de carência, nos 

termos dos artigos 74 e 26 da Lei nº 8.213/91. 5. Para que os 

dependentes do segurado tenham direito à percepção do benefício de 

pensão por morte é necessária a presença de alguns requisitos para a 

sua concessão, quais sejam: a) o óbito do segurado; b) a condição de 

dependente; e c) a qualidade de segurado do falecido. 6. Atendidos os 

requisitos indispensáveis à concessão do benefício de pensão por morte - 

início de prova material da atividade rural do instituidor, corroborado por 

prova testemunhal acerca do labor campesino exercido em vida pelo 

falecido, e sendo presumida a dependência econômica dos beneficiários 

constantes no inciso I, do art. 16, c/c o § 4º do mesmo artigo da Lei n. 

8.213/91 - deve ser reconhecido o direito da parte. 7. Consectários da 
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condenação fixados de acordo com o entendimento jurisprudencial da 

Segunda Turma desta Corte Regional Federal, levando-se em 

consideração no tocante à correção monetária e juros de mora. 8. 

Apelação da parte autora provida (DIB da pensão por morte fixada na data 

do óbito em favor dos filhos menores impúberes por ocasião do 

passamento e ajuizamento da demanda). Remessa oficial não conhecida. 

Apelação do INSS parcialmente provida (consectários da condenação). 

(TRF-1 - AC: 0058585352017401919900585853520174019199, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 27/06/2019) Diante do exposto, RECEBO os 

presentes embargos declaratórios e, no mérito, ACOLHO a pretensão 

neles deduzida e JULGO PROCEDENTE o pedido da parte embargante, nos 

termos do art. 1.022, inciso I e II do CPC/15, para reconhecer a contradição 

na sentença prolatada, que passará a ter os seguintes termos: “Diante do 

exposto, ACOLHO integralmente a pretensão da demandante para 

JULGAR totalmente PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial e 

CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício de pensão por morte em 

favor de Amanda do Nascimento de Morais, no valor legal, a contar da 

data do óbito do instituidor[1], salvo as verbas anteriores ao quinquênio, 

devidamente atualizados com incidência de juros de mora a partir da 

citação, quanto às parcelas anteriores e, no que tange às posteriores, a 

partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida, sendo que, para o cálculo da correção 

monetária, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal.” No 

mais, mantenho incólume a decisum objurgada. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] TRF-1 - 

AC: 0058585352017401919900585853520174019199, Relator : 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO NEVES DA CUNHA, SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: 27/06/2019

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001130-31.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ENI LEOCADIO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001130-31.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: ENI LEOCADIO DE JESUS REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Cuida-se de “Ação de 

Auxílio-Doença com pedido sucessivo de Aposentadoria por Invalidez com 

Pedido de Tutela Antecipada” proposta por ENI LEOCADIO DE JESUS em 

desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir 

mais condições de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio 

doença em sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, 

para aposentadoria por invalidez. A inicial veio instruída com os 

documentos de id nº 19729224/19729790. Recebida a inicial em id nº 

19758111, fora determinada a citação da demandada, além de realização 

de perícia médica, com o deferimento da tutela antecipada. Embora 

devidamente citada, a Autarquia demandada não apresentou contestação. 

Perícia médica incrustada em id nº 26476906. A requerente manifestou-se 

sobre o laudo pericial em id nº 23854851, ao passo que a demandada, 

ainda que intimada, deixou transcorrer o prazo a tanto. Após, vieram-me 

os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, 

considerando que a requerida mesmo devidamente citada não apresentou 

contestação, consoante certidão de id nº 23011018, DECRETO a sua 

revelia, nos limites do art. 344 e 345, ambos do CPC. Pois bem. Com efeito, 

o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora 

satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos 

à concessão do benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 

8.213/91, legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento 

e os princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, 

garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de 

incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal. A 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. Neste 

cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. 

Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por 

incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver impedido de 

trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, por mais de 

15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o trabalho, 

conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, mister o 

atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou evidenciado que o demandante 

preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do 

auxílio-doença, consoante as provas amealhadas aos autos. Explico. 

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora 

comprovou que detinha qualidade de segurada quando do requerimento 

administrativo, consoante documentos de id nº 19729753, donde se 

depreende que a autora preencheu o tempo de carência previsto no art. 

25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos documentos, 

verifica-se que a autora faz jus a concessão dos benefícios, desde que 

comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a condição de 

segurado quando se quedou enferma, bem como em caso de ter tido sua 

doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho. Analisando 

detidamente o laudo pericial encartado em id nº 26476906, aferem-se as 

informações: “(...) Apresenta transtorno ortopédicos da coluna 

lombossacral e hipótese diagnóstica reumatológica, configurando 

incapacidade de caráter total e temporária a partir de setembro de 2019 

com prazo estimado de 18 meses (...)”. Vale registrar que, em que pese a 

autora requerer a total procedência dos pedidos vertidos na exordial, 

considerando que o autor só se encontra incapaz temporariamente, 

podendo ser reabilitado profissionalmente, não merece guarida o pleito de 

aposentadoria por invalidez. Nesse diapasão, comprovados os requisitos 

legais para obtenção do benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a 

parcial procedência dos pedidos exordiais, uma vez que o autor esta 

impossibilitado para o labor, fazendo jus à percepção do referido benefício 

ora pleiteado. No tocante ao pedido de conversão para aposentadoria por 

invalidez, com o olhar volvido ao disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, é 

possível verificar a ausência do preenchimento dos requisitos, in verbis: 

“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 501 de 1008



conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Destarte, à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a 

qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 

contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova 

médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência 

Social. Assim, o pleito de conversão em voga não merece próspero, 

conforme entendimento jurisprudencial já firmado, que colaciono a seguir: 

“REEXAME NECESSÁRIO - INSS - INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E 

TEMPORÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIO INDEVIDO 

- AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO DEVIDO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - JUROS DE MORA. - Comprovada a incapacidade laborativa 

total e temporária da parte autora em razão de doença acometida no 

trabalho, esta faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário a partir da data em que o seu pagamento cessou 

indevidamente, em que restar configurada referida incapacidade, nos 

termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, restando afastada a hipótese de 

aposentadoria por invalidez. - O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, 

sendo os juros de mora devidos a contar da citação do INSS. - Após a 

declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

alterado pela Lei 11.960, de 29/06/2009, no julgamento da ADI 4425/DF, em 

se tratando de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a 

correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, e os juros de 

mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança. (TJ-MG - Reexame Necessário-Cv : REEX 

10040130025642001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator 

Valdez Leite Machado)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. 

CARACTERIZAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. I. Demonstrada a incapacidade 

temporária do autor, passível de melhora ou reabilitação, justifica-se a 

conclusão pela concessão de auxílio-doença em seu favor, desde o 

cancelamento administrativo, e, não, de aposentadoria por invalidez. II. O 

INSS é isento do pagamento de custas processuais quando demandado 

no Foro Federal e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. (TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 125641320154049999 

RS 0012564-13.2015.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA 

Publicação D.E. 19/11/2015 Julgamento 10 de Novembro de 2015 Relator 

ROGERIO FAVRETO)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. Laudo pericial conclusivo pela 

existência de incapacidade parcial e temporária para o trabalho. 3. 

Preenchidos os requisitos, faz jus o autor à percepção do benefício de 

auxílio doença, não estando configurados os requisitos legais à 

concessão da aposentadoria por invalidez, que exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 4. A correção monetária, que 

incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas 

competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal e, no que couber, observando-se o decidido pelo e. Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 

4357 e 4425. 5. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do 

precatório/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª 

Seção desta Corte (AL em EI n. 0001940- 31.2002.4.03.610). A partir de 

então deve ser observada a Súmula Vinculante n. 17. 6. Os honorários 

advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II,do § 4º, 

do Art. 85, do CPC 7. A autarquia previdenciária está isenta das custas e 

emolumentos, nos termos do Art. 4º, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 

9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3º da MP 2.180-35/01, e do Art. 

8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 8. Remessa oficial, havida como submetida, e 

apelação do réu providas em parte e recurso adesivo do autor 

desprovido. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00083411020164039999 SP, 

Orgão Julgador DÉCIMA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 

DATA:14/12/2016 Julgamento 6 de Dezembro de 2016 Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA)” Ressalto que, embora 

o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, no caso 

em tela, não se vislumbra outros elementos que se sobreponham à 

conclusão técnica apresentada pelo expert do Juízo. Não há nos autos 

atestados, receituários, laudos, prontuários que possam corroborar com 

as afirmações de incapacidade permanente. Nesse sentido, vem decidindo 

a jurisprudência pátria: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE DA 

SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO-OCORRÊNCIA. LAUDO 

PERICIAL. VINCULAÇÃO DO JUIZ (CPC, ARTS. 131 E 436). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA A LABORAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não padece de nulidade a sentença que, 

embora contenha fundamentação sucinta, examine toda a matéria trazida 

aos autos de maneira clara e precisa. (Cf. STJ, RESP 412.951/SC, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 31/03/2003; RESP 80.540/SC, Quinta 

Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 31/03/2003; RESP 374.225/SC, Sexta 

Turma, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003; TRF1, AC 

1998.01.00.002651-7/MG, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos 

Mayer Soares, DJ 15/05/2003.) 2. Há independência e liberdade do juiz na 

apreciação da prova desde que a desconsideração das conclusões 

obtidas em laudo pericial leve em conta a realidade dos autos, nos moldes 

dos arts. 131 e 436 do CPC. (Cf. STJ, AGA 451.297/MG, Terceira Turma, 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17/02/2003; RESP 97.148/MG, 

Terceira Turma, relator para o acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 08/09/1997; TRF1, AC 96.01.28082-0/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 09/10/2003.) 3. Não 

comprovado por laudo médico-pericial realizado em juízo o requisito legal 

da incapacidade total e definitiva, ou temporária, para o trabalho, nem 

havendo outros elementos de convicção a elidir a prova técnica 

produzida, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. (Cf. STJ, RESP 98.697/PR, Sexta Turma, Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ 21/02/2000; TRF1, AC 95.01.28645-2/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 07/11/2002.) 4. Apelação 

não provida. (AC 96.01.27404-9/MG; APELAÇÃO CIVEL - JUIZ FEDERAL 

JOÃO CARLOS COSTA MAYER SOARES (CONV.) - PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR - 14/04/2005 DJ p.35). Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao 

pagamento do auxílio-doença em favor de ENI LEOCADIO DE JESUS, no 

valor legal, a partir da data da incapacidade (09/2019, id nº 26476906), o 

qual perdurará pelo prazo mínimo de 18 (dezoito) meses, contados a partir 

da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS 

administrativamente, com incidência de juros de mora[1] a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida[2]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 

deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, 

uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[3]”. Vale 

frisar, com relação à liquidação das parcelas pretéritas, que as parcelas 

pagas em razão do cumprimento da liminar devem ser descontadas 

daquele montante. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] No que tange aos 
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juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao 

mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até 

a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [2] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [3] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000037-33.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IZAIAS AMORIM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

JEANA VALERIA MENDES ALVES OAB - MT20246/O (ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS CÁCERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000037-33.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: IZAIAS AMORIM DA SILVA REQUERIDO: INSS CÁCERES 

Vistos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por IZAIAS AMORIM 

DA SILVA, em que alega contradição na sentença de id nº 23094585. Os 

autos me vieram conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a 

promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir 

omissão, contradição e erros materiais existentes na sentença. Acerca de 

tal espécie recursal, a despeito da controvérsia doutrinária em torno da 

sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel Amorim Assumpção 

Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São Paulo: Método, 

2011, p.718-719), mais especificamente quanto às hipóteses de 

cabimento, que: “A omissão refere-se à ausência de apreciação de 

questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional deveria ter se 

manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício. (...) A 

obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no 

dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a 

não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O 

terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a 

contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis 

entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a 

negação da outra.” (negritos originais). No caso sub judice, vislumbro que 

a contradição apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista 

que a decisão obliterada se ateve aos fatos e provas contidas nos autos, 

bem como as analisou exaustivamente, sendo externado o entendimento 

deste Juízo. O argumento exposto pela embargante adentra ao mérito da 

decisão proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão 

embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Nesse sentido: “Ementa: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. 

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA CAPITULAÇÃO DA DENÚNCIA E DE 

REANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Não merecem 

acolhimento embargos declaratórios que, a pretexto de sanar omissões da 

decisão embargada, traduzem, na verdade, o inconformismo do 

embargante com a conclusão adotada. Precedentes. 2. Embargos 

declaratórios rejeitados. (STF - Inq: 2988 SC, Relator: Min. TEORI 
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ZAVASCKI, Data de Julgamento: 04/11/2014, Segunda Turma, Data de 

Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 

18-11-2014)” Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos 

declaratórios, e no mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte embargante, por não haver, 

s.m.j., nenhuma contradição na decisão proferida, nos termos do art. 

1.022, §1º, inciso I, do CPC, razão por que a MANTENHO nos moldes em 

que prolatada. CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001802-39.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARCIA APARECIDA DOS REIS REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Auxílio-Doença com 

pedido sucessivo de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela 

Antecipada” proposta por MARCIA APARECIDA DOS REIS em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir mais condições 

de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio doença em 

sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para 

aposentadoria por invalidez. A inicial veio instruída com os documentos de 

id nº 20711906/20711918. Recebida a inicial em id nº 20733246, fora 

determinada a citação da demandada, além de realização de perícia 

médica, com o deferimento da tutela antecipada. Devidamente citada, a 

Autarquia demandada apresentou contestação em id nº 21842142. 

Impugnação à contestação aportada em id nº 22043571. Perícia médica 

incrustada em id nº 26733379. A requerente manifestou-se sobre o laudo 

pericial em id nº 26861263, ao passo que a demandada, ainda que 

intimada, deixou transcorrer o prazo a tanto. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, o cerne 

da questão encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se 

em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do 

benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, 

legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento e os 

princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, 

garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de 

incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal. A 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. Neste 

cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. 

Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por 

incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver impedido de 

trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, por mais de 

15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o trabalho, 

conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, mister o 

atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou evidenciado que o demandante 

preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do 

auxílio-doença, consoante as provas amealhadas aos autos. Explico. 

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora 

comprovou que detinha qualidade de segurada quando do requerimento 

administrativo, consoante documentos de id nº 20711913, donde se 

depreende que a autora preencheu o tempo de carência previsto no art. 

25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos documentos, 

verifica-se que a autora faz jus a concessão dos benefícios, desde que 

comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a condição de 

segurado quando se quedou enferma, bem como em caso de ter tido sua 

doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho. Analisando 

detidamente o laudo pericial encartado em id nº 26733379, aferem-se as 

informações: “(...) Sim; transtorno ortopédico da coluna lombar, cervical e 

ombros (...) total (...) temporária (...) prazo estimado de 12 meses (...) 

Apresenta quadro de transtorno ortopédico em especial do ombro 

esquerdo, configurando incapacidade de caráter total e temporária (...)”. 

Vale registrar que, em que pese a autora requerer a total procedência dos 

pedidos vertidos na exordial, considerando que o autor só se encontra 

incapaz temporariamente, podendo ser reabilitado profissionalmente, não 

merece guarida o pleito de aposentadoria por invalidez. Nesse diapasão, 

comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de 

auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial procedência dos pedidos 

exordiais, uma vez que o autor esta impossibilitado para o labor, fazendo 

jus à percepção do referido benefício ora pleiteado. No tocante ao pedido 

de conversão para aposentadoria por invalidez, com o olhar volvido ao 

disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível verificar a ausência do 

preenchimento dos requisitos, in verbis: “A aposentadoria por invalidez, 

uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, 

da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o 

cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 

8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total 

e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) 

demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao 

filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Assim, o pleito de 

conversão em voga não merece próspero, conforme entendimento 

jurisprudencial já firmado, que colaciono a seguir: “REEXAME NECESSÁRIO 

- INSS - INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E TEMPORÁRIA - 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIO INDEVIDO - 

AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO DEVIDO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - JUROS DE MORA. - Comprovada a incapacidade laborativa 

total e temporária da parte autora em razão de doença acometida no 

trabalho, esta faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário a partir da data em que o seu pagamento cessou 

indevidamente, em que restar configurada referida incapacidade, nos 

termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, restando afastada a hipótese de 

aposentadoria por invalidez. - O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, 

sendo os juros de mora devidos a contar da citação do INSS. - Após a 

declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

alterado pela Lei 11.960, de 29/06/2009, no julgamento da ADI 4425/DF, em 

se tratando de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a 

correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, e os juros de 

mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança. (TJ-MG - Reexame Necessário-Cv : REEX 
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10040130025642001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator 

Valdez Leite Machado)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. 

CARACTERIZAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. I. Demonstrada a incapacidade 

temporária do autor, passível de melhora ou reabilitação, justifica-se a 

conclusão pela concessão de auxílio-doença em seu favor, desde o 

cancelamento administrativo, e, não, de aposentadoria por invalidez. II. O 

INSS é isento do pagamento de custas processuais quando demandado 

no Foro Federal e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. (TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 125641320154049999 

RS 0012564-13.2015.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA 

Publicação D.E. 19/11/2015 Julgamento 10 de Novembro de 2015 Relator 

ROGERIO FAVRETO)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. Laudo pericial conclusivo pela 

existência de incapacidade parcial e temporária para o trabalho. 3. 

Preenchidos os requisitos, faz jus o autor à percepção do benefício de 

auxílio doença, não estando configurados os requisitos legais à 

concessão da aposentadoria por invalidez, que exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 4. A correção monetária, que 

incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas 

competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal e, no que couber, observando-se o decidido pelo e. Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 

4357 e 4425. 5. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do 

precatório/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª 

Seção desta Corte (AL em EI n. 0001940- 31.2002.4.03.610). A partir de 

então deve ser observada a Súmula Vinculante n. 17. 6. Os honorários 

advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II,do § 4º, 

do Art. 85, do CPC 7. A autarquia previdenciária está isenta das custas e 

emolumentos, nos termos do Art. 4º, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 

9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3º da MP 2.180-35/01, e do Art. 

8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 8. Remessa oficial, havida como submetida, e 

apelação do réu providas em parte e recurso adesivo do autor 

desprovido. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00083411020164039999 SP, 

Orgão Julgador DÉCIMA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 

DATA:14/12/2016 Julgamento 6 de Dezembro de 2016 Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA)” Ressalto que, embora 

o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, no caso 

em tela, não se vislumbra outros elementos que se sobreponham à 

conclusão técnica apresentada pelo expert do Juízo. Não há nos autos 

atestados, receituários, laudos, prontuários que possam corroborar com 

as afirmações de incapacidade permanente. Nesse sentido, vem decidindo 

a jurisprudência pátria: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE DA 

SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO-OCORRÊNCIA. LAUDO 

PERICIAL. VINCULAÇÃO DO JUIZ (CPC, ARTS. 131 E 436). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA A LABORAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não padece de nulidade a sentença que, 

embora contenha fundamentação sucinta, examine toda a matéria trazida 

aos autos de maneira clara e precisa. (Cf. STJ, RESP 412.951/SC, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 31/03/2003; RESP 80.540/SC, Quinta 

Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 31/03/2003; RESP 374.225/SC, Sexta 

Turma, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003; TRF1, AC 

1998.01.00.002651-7/MG, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos 

Mayer Soares, DJ 15/05/2003.) 2. Há independência e liberdade do juiz na 

apreciação da prova desde que a desconsideração das conclusões 

obtidas em laudo pericial leve em conta a realidade dos autos, nos moldes 

dos arts. 131 e 436 do CPC. (Cf. STJ, AGA 451.297/MG, Terceira Turma, 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17/02/2003; RESP 97.148/MG, 

Terceira Turma, relator para o acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 08/09/1997; TRF1, AC 96.01.28082-0/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 09/10/2003.) 3. Não 

comprovado por laudo médico-pericial realizado em juízo o requisito legal 

da incapacidade total e definitiva, ou temporária, para o trabalho, nem 

havendo outros elementos de convicção a elidir a prova técnica 

produzida, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. (Cf. STJ, RESP 98.697/PR, Sexta Turma, Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ 21/02/2000; TRF1, AC 95.01.28645-2/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 07/11/2002.) 4. Apelação 

não provida. (AC 96.01.27404-9/MG; APELAÇÃO CIVEL - JUIZ FEDERAL 

JOÃO CARLOS COSTA MAYER SOARES (CONV.) - PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR - 14/04/2005 DJ p.35). Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao 

pagamento do auxílio-doença em favor de MARCIA APARECIDA DOS REIS, 

no valor legal, a partir da data da cessação indevida, o qual perdurará pelo 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da juntada do laudo 

pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS 

administrativamente, com incidência de juros de mora[1] a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida[2]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 

deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, 

uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[3]”. Vale 

frisar, com relação à liquidação das parcelas pretéritas, que as parcelas 

pagas em razão do cumprimento da liminar devem ser descontadas 

daquele montante. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] No que tange aos 

juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao 

mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até 

a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 
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Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [2] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [3] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000060-42.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY ROMANO DONADEL OAB - MG78870 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTAXERXES GOMES BALEEIRO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000060-42.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. REU: ARTAXERXES 

GOMES BALEEIRO Vistos. Perfilhando detidamente os autos, verificam-se 

defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não há 

comprovação do recolhimento das custas processuais, tampouco 

requerimento de gratuidade da justiça. Intime-se o requerente, na pessoa 

de seu advogado, para que comprove o recolhimento das custas de 

distribuição no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do presente 

feito, atentando-se a Secretaria da Vara para a redação do artigo 456 da 

CNJG, in verbis: Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas 

judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto 

nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do 

pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no 

momento exigível. § 1º Não havendo preparo no prazo de 30 (trinta) dias, 

a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise 

acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento 

definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de 

Distribuição. § 2º Havendo recolhimento a menor das custas devidas, 

antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de 

complementação. § 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir 

da intimação do advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou 

outra forma prescrita em lei. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Mirassol 

D´Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000065-64.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PICON DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000065-64.2020.8.11.0011. 

AUTOR(A): TEREZINHA PICON DE OLIVEIRA REU: FUNDO DO REGIME 

GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação Ordinária 

para Concessão de Benefício Previdenciário com Pedido de Tutela 

Antecipada” proposta por Valdemir Aparecido Coutinho contra o Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos 

autos. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

24413529/24413532. Os autos vieram conclusos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC, em razão de discutir o 

reconhecimento de direito indisponível, passando a analisar os requisitos 

para recebimento da exordial. Pois bem. RECEBO a inicial, uma vez que 

estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por perseguir a parte 

autora tutela especifica consistente em obrigação de fazer, os efeitos da 

pretendida antecipação são regidos pelo disposto no artigo 300 do NCPC, 

que deverá ser concedida toda vez que, cumulativamente, ocorrer: (a) 

relevância do fundamento em que se baseia o pedido (fumus boni iuris); 

(b) justificado receio de ineficácia do provimento final (periculum in mora). 

Assim, em que pesem as argumentações constantes na exordial, nota-se 

que a pretensão da parte autora está desamparada dos pressupostos 

autorizadores da concessão da tutela antecipada neste estágio 

processual. Afinal, o conjunto probatório até então produzido não é 

suficiente para o deferimento da tutela almejada, mormente quanto ao 

preenchimento dos requisitos exigidos para o estabelecimento do 

benefício pretendido. O raciocínio ora desenvolvido provém da atual 

corrente jurisprudencial que, sobre o assunto, tem trazido o seguinte 

posicionamento: “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 

DE AMPARO ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PROVIDO.1. "A Constituição não exige que a decisão seja 

extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou o tribunal dê 

as razões do seu convencimento" (STF, AgReg no AI 162.089-8/DF). 

Preliminar rejeitada.Constituição AI 162.089-2. A antecipação de tutela 

somente poderá ser concedida quando, existindo prova inequívoca, se 

convença o Juiz da verossimilhança da alegação e ocorrer fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação ou ficar caracterizado abuso 

do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (art. 273, I e 

II, do CPC).273IIICPC3. Não configurados os pressupostos legais que 

autorizam a antecipação de tutela, devido à falta de perícia médica oficial, 

bem como de estudo social, merece reparo a r. decisão que deferiu o 

pedido.4. Agravo a que se dá provimento.(TRF1 31881 MG 

0031881-49.2008.4.01.0000, Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 
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ÂNGELA MARIA CATÃO ALVES, Data de Julgamento: 29/03/2010, 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.204 de 04/05/2010)”. 

(Negritos Acrescidos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA.I - Não restaram evidenciados 

elementos suficientes a demonstrar a verossimilhança das alegações.II - 

Os documentos juntados indicam que o autor, nascido em 02/10/1953, é 

portador de diabete mellitus, hipertensão arterial e coronariopatia.III - O 

agravo não foi instruído com documentos que demonstrem a situação de 

miserabilidade, requisito essencial à concessão do amparo.IV- Cabe à 

parte autora o ônus de provar o alegado, produzindo as provas que 

entender pertinentes perante o Magistrado a quo, que poderá ainda 

determinar a realização de perícia médica e de estudo social, fornecendo 

subsídios à formação de sua convicção.V - O pedido de antecipação da 

tutela de mérito poderá ser reapreciado em qualquer fase do processo.VI - 

A g r a v o  i m p r o v i d o .  ( T R F 3  1 2 5 4 4  S P 

001254478.2012.4.03.0000,Relator:DESEMBARGADORA FEDERAL 

MARIANINA GALANTE, Data de Julgamento: 27/08/2012, OITAVA 

TURMA)”. (Negritos Acrescidos) Em suma, a parte autora não forneceu 

elementos suficientes para convencer esta Magistrada quanto às 

alegações esposadas na inicial, visto que, a despeito de ter a qualidade de 

segurado inicialmente demonstrada pelas contribuições feitas (id nº 

28177180), não comprovara, ainda que sumariamente, a alegada 

incapacidade, tendo em vista que os atestados médicos trazidos se 

encontram desatualizados e até mesmo expirados, além de que os demais 

se tratam de exames. Assim, restam algumas provas imprescindíveis para 

o restabelecimento do beneficio pretendido. Diante do exposto, INDEFIRO a 

tutela antecipada e, caso os autos apontem um cenário diferente, 

certamente o pleito será revisto. NOMEIO perito Dr. Luiz Carlos Pieroni, 

portador do CRM nº 5330, que servirá independentemente de 

compromisso, razão por que FIXO os honorários em R$ 600,00 

(seiscentos reais). Observando que a perícia deverá ser agendada pela 

Secretaria de Vara. Após, INTIME-SE a parte acerca da perícia agendada, 

quando poderá, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar quesitos e assistente 

técnico (cuja intimação pessoal é dispensável), se ainda não indicados. 

CITE-SE a Autarquia demandada para, no prazo legal, responder aos 

termos da inicial, e, INTIME-SE para apresentar os quesitos para a perícia 

médica. Apresentada contestação, INTIME-SE a autora para, querendo, 

impugná-la no prazo legal. ENCAMINHEM-SE os quesitos. Apresentado o 

resultado da perícia, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestarem nos autos. Após a realização da perícia, nada 

requerido pelas partes, REQUISITE-SE pagamento junto ao Diretor do Foro 

da Seção Judiciária de Mato Grosso (anexando cópia da presente 

nomeação), conforme o “ANEXO I” da Resolução n° 541/2007 do CJF. 

OFICIE-SE à APS de Mirassol D’Oeste-MT para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, encaminhe informações constantes do CNIS acerca da 

parte autora e, se casada ou em união estável, do respectivo 

cônjuge/convivente, para o que deverá a Secretaria de Vara encaminhar 

os dados incrustados nos autos. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000528-40.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM CARLOS CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000528-40.2019.8.11.0011. 

REQUERENTE: JOAQUIM CARLOS CERQUEIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação 

Previdenciária” proposta por JOAQUIM CARLOS CERQUEIRA em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, sob o fundamento de que, a despeito de ter sido 

concedida anteriormente aposentadoria por invalidez, o requerido 

procedeu com a alta programada, fixando data de cessação com 

pagamento do benefício de forma decrescente, mesmo permanecendo a 

invalidez para o trabalho, de modo que requer a manutenção do benefício. 

Com a inicial foram juntados os documentos de id nº 18907762/18907776. 

A inicial foi recebida em id nº 18914574, sendo determinada citação da 

demandada, com o deferimento do pedido de tutela, além de ser 

determinada a realização de perícia. Laudo pericial aportado em id nº 

26503671. A parte autora apresentou manifestação em id nº 26830817, ao 

passo que a demandada, mesmo citada/intimada, quedou-se silente, 

consoante certificado em id nº 28162718. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, 

considerando que a requerida mesmo devidamente citada não apresentou 

contestação, consoante certidão de id nº 28162718, DECRETO a sua 

revelia, nos limites do art. 344 e 345, ambos do CPC. Pois bem. Com efeito, 

o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora 

permaneceu satisfazendo todos os requisitos exigidos à concessão do 

benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, 

legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento e os 

princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, 

garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de 

incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal. A 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. 

Quanto à comprovação da condição de segurado, tal se trata de ponto 

incontroverso, uma vez que a autora se encontrava em gozo de benefício 

de aposentadoria por invalidez à época da propositura da presente ação, 

com data de cessação programada, não havendo necessidade de maiores 

discussões. Assim, demonstrada a qualidade de segurado. Analisando 

detidamente o laudo pericial inserido de id nº 26503671, aferem-se as 

informações: “(...) Sim; Mental – Transtorno Psiquiátrico (...) Total (...) 

Permanente (...) Não vislumbro (...) Apresenta patologia psiquiátrica de 

longa data sob CID10: F 20.0, significando: Esquizofrenia paranoide, 

configurando incapacidade de caráter total e permanente (...)” 

Considerando que a parte autora continua permanentemente incapacitada 

para qualquer tipo de atividade, não reunindo, pois, condições de 

continuar o labor que regularmente exercia, faz jus a manutenção da 

aposentadoria por invalidez, uma vez que comprovada a existência de 

todos os requisitos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, é possível verificar o 

preenchimento dos requisitos, in verbis: “A aposentadoria por invalidez, 

uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição. § 1º A concessão de aposentadoria por 

invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante 

exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o 

segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua 

confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao 

filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à 

aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por 

motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”. Destarte, 

à concessão do benefício de aposentadoria por invalidez (artigos 42 a 47, 

da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a qualidade de segurado; b) o 

cumprimento do período de carência (12 contribuições - art. 25, I, da lei 

8.213/91), quando exigida; c) a prova médico-pericial da incapacidade total 

e permanente para o trabalho, insuscetível de recuperação ou de 

reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência; d) 

demonstração de que o segurado não era portador da alegada doença ao 

filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social. Dessa forma, 

considerando as peculiaridades do caso e a questão da reabilitação, da 

simples análise do quadro clínico da autora, comprovado pela perícia, e 

das atividades que costumava desenvolver, é de se concluir pela 

impossibilidade de desempenhar atividade laborativa, de forma 

permanente, ficando patente sua impossibilidade de reabilitação. Nesse 

sentido: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

INCAPACIDADE PERMANENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. 

TERMO INICIAL. 1. Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por 
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invalidez, o Julgador firma sua convicção, via de regra, por meio da prova 

pericial. 2. As condições pessoais do segurado, associadas às 

conclusões do laudo pericial quanto à atual limitação para a sua atividade 

habitual, em face de doenças incapacitentes, indicam a necessidade de 

concessão de aposentadoria por invalidez. 3. Se a incapacidade só pôde 

ser reconhecida como total e definitiva por ocasião da análise dos 

elementos trazidos com o laudo pericial, este deve ser o termo inicial para 

a concessão da aposentadoria por invalidez, mantendo-se o direito ao 

auxílio-doença até então. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL : AC 

50315116420144049999 5031511-64.2014.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA, Publicação D.E. 21/03/2016, Julgamento 15 de Março de 

2016, Relator (Auxílio Bonat) TAÍS SCHILLING FERRAZ)” 

“APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADORA RURAL BÓIA-FRIA. 

INCAPACIDADE DEFINITIVA. REABILITAÇÃO IMPRATICÁVEL. É devida a 

aposentadoria por invalidez quando a perícia judicial é concludente de que 

a segurada, trabalhadora rural bóia-fria, está definitivamente incapacitada 

para sua atividade habitual e, por suas condições pessoais, se mostra 

impraticável a reabilitação para outra atividade. (TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL 

: AC 96894620104049999 PR 0009689- 46.2010.404.9999, Orgão Julgador 

QUINTA TURMA Publicação D.E. 03/02/2011 Julgamento 18 de Janeiro de 

2011 Relator RÔMULO PIZZOLATTI)” “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL 

CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS 

DO ART. 29 DA LEI DE BENEFÍCIOS SATISFEITOS. INCAPACIDADE 

PERMANENTE PARCIAL. TRABALHADOR RURAL. REQUISITOS SOCIAIS E 

PESSOAIS QUE NÃO PROPICIAM A REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. 

FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DE PERITO EM CONFORMIDADE 

COM OS TERMOS DA RESOLUÇÃO 541/2007. I - O Perito nomeado pelo 

Juízo atesta que o autor é "PORTADOR DE GONARTROSE AVANÇADA À 

DIREITA E ARTOSE, ABAULAMENTO DISCAL E DISCOPATIA 

DEGENERATIVA DA COLUNA LOMBAR.", e que tais doenças estão 

diretamente relacionadas com suas atividades laborativas de trabalhador 

rural, atestando, assim, que "O PACIENTE É INCAPACITADO PARA O 

EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS PRÉVIAS E NÃO DE 

TODAS AS ATIVIDADES." II - Considera-se bastante remota a 

possibilidade de reabilitação profissional, haja vista que o Autor sempre 

exercera trabalho que demandava esforço braçal (fls. 56/60), para o qual 

não está mais capacitado em decorrência das doenças degenerativas que 

lhe acometem, não possuindo formação, nem experiência profissional, 

nem idade (62 anos - fl. 16) que possibilite sua reinserção no mercado de 

trabalho em outra atividade, cabendo ressaltar que a própria perícia 

realizada no âmbito administrativo, atesta que o segurado em questão não 

é passível de reabilitação profissional para a mesma atividade ou para 

outra que lhe garanta a subsistência, considerada a idade e o grau de 

instrução do segurado (fl. 144). III - Consoante dispõe o artigo 436 do CPC, 

embora o laudo elaborado pelo expert seja de fundamental importância 

para nortear a formação da convicção do Juízo acerca da existência ou 

não do direito invocado, o Juiz não está adstrito ao parecer técnico, vale 

dizer, não está vinculado às conclusões do perito e assistentes. IV - 

Consideração do aspecto social da demanda, sendo totalmente 

inviabilizada a reinserção do autor no mercado de trabalho, em mira o 

princípio vetor constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1, III, 

da CRFB). V - Benefício devido a contar da data da sentença, eis que fora 

reformada decisão que deferiu a antecipação da tutela, nos autos do 

Agravo de Instrumento nº2011.02.01.001030-5. VI - Considerados os 

elementos do caso concreto e o disposto no parágrafo único do art. 3º da 

Resolução nº 541/2007, não se mostra 11/09/2017 PREVIDENCIÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

R E Q U I S I T O S  D O  A R T .  2 9  D A  L E I  D … 

https://trf-2.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25012346/ac-apelacao-civel-ac

-201302010090220-trf2 2/2 inadequado o valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), fixado a título de honorários periciais. VII - Remessa necessária e 

recursos desprovidos. (TRF-2 - AC - APELAÇÃO CIVEL : AC 

201302010090220, Orgão Julgador SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA 

Publicação 17/03/2014 Julgamento 25 de Fevereiro de 2014 Relator 

Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO)” Diante do exposto, 

ACOLHO a pretensão da parte autora, para JULGAR PROCEDENTE o 

pedido formulado na petição inicial, confirmando a tutela alhures deferida, 

razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

manter a aposentadoria por invalidez em favor de JOAQUIM CARLOS 

CERQUEIRA, a partir da data da cessação indevida programada, nos 

termos do artigo 43 da Lei nº 8.213/91, no valor legal, com incidência de 

juros de mora[1] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, salvo as 

anteriores aos quinquênios, acrescido ainda de correção monetária a 

partir de cada parcela vencida[2]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 

11.960/09 deverão incidir para fins de correção monetária e compensação 

da mora, uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[3]”, 

JULGANDO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Vale frisar, com 

relação à liquidação das parcelas pretéritas, que as parcelas pagas em 

razão do cumprimento da liminar devem ser descontadas daquele 

montante. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, 

que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo 

sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do 

STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, 

salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte 

autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001. DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de 

jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 

496 do CPC, já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 

100 (cem) salários mínimos. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE 

a parte demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que 

entender de direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as 

anotações e providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] No que tange aos juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, 

serão de 1% ao mês, contados a partir da citação quanto às parcelas 

anteriores a ela, até a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, 

ou seja, em 29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. 

Nesse sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 
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alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [2] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [3] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001101-78.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE PEREIRA DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001101-78.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CLARICE PEREIRA DA ROCHA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por CLARICE 

PEREIRA DA ROCHA, em face de Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Entre um ato e outro, a 

parte autora informou o desinteresse no prosseguimento da demanda, 

oportunidade em que pugnou pela extinção (id nº 25407339). Devidamente 

intimada, a parte contrária não apresentou manifestação, conforme 

certidão de id nº 28198014. Após, vieram os autos conclusos. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. A lide posta em 

discussão não exige maiores delongas, ante o pleito de desistência da 

ação formulado pela autora, com a anuência, ainda que tácita, do 

demandado, consoante dispõe o art. 485, §4º, do CPC. Nesse diapasão, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e em consequência JULGO EXTINTO 

o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do NCPC. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor 

da causa atualizado, nos termos do art. 90 c/c art. 85, §2º, do CPC. Na 

oportunidade, SUSPENDO a exigibilidade de pagamento por se tratar de 

beneficiária da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98, do CPC. Com 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001953-05.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ROSA SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001953-05.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): APARECIDO ROSA SIQUEIRA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Considerando que o requerente, mesmo 

intimado, não justificou sua ausência na perícia médica, conforme certidão 

de id nº 28193764, DECLARO preclusa a produção da prova pericial, bem 

como encerrada a instrução processual. Dessa feita, INTIMEM-SE as 

partes para apresentação das alegações finais, no prazo legal. Após, 

CONCLUSOS para sentença. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003359-61.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA MILENES AMANCIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1003359-61.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CATIA MILENES AMANCIO RÉU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Cuida-se de 

“Ação de Concessão de Pensão por Morte Homoafetiva” proposta por 

CATIA MILENES AMANCIO contra o Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS, ambos devidamente qualificados na inicial, visando o recebimento de 

benefício em razão do falecimento de sua companheira, ELIANA CLAUDIA 

NOVAES CUCOLO. Com a inicial vieram os documentos de id nº 

23456153/23456880. A inicial foi recebida em id nº 23482046, sendo 

determinada citação da demandada. Devidamente citada, a Autarquia 

demandada apresentara contestação em id nº 23709666. Impugnação à 

contestação incrustada em id nº 23881016. O feito fora saneado em id nº 

24058769, com designação de audiência de instrução e julgamento. Em 

sede de audiência instrutória, foram inquiridas duas testemunhas da 

autora (id nº 24844530), apresentando alegações finais remissivas 

requerendo antecipação de tutela, ao passo que a Autarquia demandada 

não se fez presente, precluindo seu prazo para apresentação dessas. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o relatório do necessário. 

FUNDAMENTO E DECIDO. A pensão por morte constitui um dos mais 

importantes benefícios no sistema da previdência, porquanto a instituição 

de regime próprio de previdência pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, obrigatoriamente, devem assegurar a pensão por morte 

prevista no art. 40, §7º,I e II, da CF, também expresso no inciso V, art. 5º, 

do Dec. nº 3.048/99. Vejamos: “Art. 40. Aos servidores titulares de cargos 

efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de 

previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do 

respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 

atuarial e o disposto neste artigo. § 7º Lei disporá sobre a concessão do 

benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) I - ao valor da totalidade dos 

proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os 

benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, 

acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso 

aposentado à data do óbito; ou (Incluído pela Emenda Constitucional nº 41, 

19.12.2003) II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no 

cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo 
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estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de 

que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente 

a este limite, caso em atividade na data do óbito.” “Art. 5º A previdência 

social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 

contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem 

o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá a: I - cobertura de eventos de 

doença, invalidez, morte e idade avançada; II - proteção à maternidade, 

especialmente à gestante; III - proteção ao trabalhador em situação de 

desemprego involuntário; IV - salário-família e auxílio-reclusão para os 

dependentes dos segurados de baixa renda; e V - pensão por morte do 

segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.” 

A pensão é exclusivamente voltada para o amparo da família que perde o 

seu mantenedor em virtude do evento morte, ficando evidente sua 

característica tipicamente familiar, posto que destinado ao sustento dos 

dependentes do segurado, garantido a continuidade, sem surpresa pela 

falta de recursos para o sustento, contribuindo para o desenvolvimento do 

ser humano dentro da sociedade familiar. Destarte, clarividente que a 

pensão em voga possui um papel fundamental na proteção social, sendo 

que, em muitos casos, é a única renda que os dependentes possuem para 

sobreviver, fazendo jus a proteção estabelecida no art. 201, inciso I e V 

da Constituição Federal de 1.988, o qual define ser responsabilidade da 

Previdência Social, condicionada apenas à contribuição, in verbis: “Art. 

201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) I - cobertura 

dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) (...) V - pensão por 

morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes, observado o disposto no § 2º.” Feitas as considerações 

encimadas, apenas para situar, o caso em comento versa sobre o direito à 

pensão previdenciária por morte da cônjuge do de cujus, o que não fora, 

administrativamente, reconhecido ante a discussão quanto à condição de 

segurado especial desse. Pois bem. De proêmio, há que se registrar que 

as regras para fruição da pensão por morte encontram-se disciplinadas 

nos artigos 74/79 da Lei n. 8.213/91, as quais merecem transcrição, in 

verbis: Art. 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos 

dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da 

data: I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste; II - do 

requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior; III 

- da decisão judicial, no caso de morte presumida. Art. 75. O valor mensal 

da pensão por morte será de cem por cento do valor da aposentadoria 

que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse 

aposentado por invalidez na data de seu falecimento, observado o 

disposto no art. 33 desta lei. Art. 76. A concessão da pensão por morte 

não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, 

e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou 

inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição 

ou habilitação. § 1º O cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por 

morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício 

a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência 

econômica. § 2º O cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de 

fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de 

condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei. 

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será 

rateada entre todos em parte iguais. § 1º Reverterá em favor dos demais a 

parte daquele cujo direito à pensão cessar. § 2º A parte individual da 

pensão extingue-se: I - pela morte do pensionista; II - para o filho, a 

pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, pela 

emancipação ou ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for 

inválido; III - para o pensionista inválido, pela cessação da invalidez. § 3º 

Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á. 

Art. 78. Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade 

judicial competente, depois de 6 (seis) meses de ausência, será 

concedida pensão provisória, na forma desta Subseção. § 1º Mediante 

prova do desaparecimento do segurado em conseqüência de acidente, 

desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória 

independentemente da declaração e do prazo deste artigo. § 2º Verificado 

o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará 

imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores 

recebidos, salvo má-fé. Art. 79. Não se aplica o disposto no art. 103 desta 

Lei ao pensionista menor, incapaz ou ausente, na forma da lei. 

Observa-se que para concessão do benefício previdenciário perseguido 

pelo autor, mister que três requisitos sejam preenchidos, quais sejam: (1) 

a comprovação da qualidade de segurado do de cujus; (2) o óbito; (3) e a 

dependência econômica do beneficiário. In casu, a qualidade de segurado 

da falecida se constata em documentos juntados aos autos em id nº 

23456865, comprovando que quando do óbito ainda ostentava a qualidade 

de segurado. No que se refere ao óbito do segurado, tal encontra-se 

devidamente comprovado pela certidão de óbito, a qual fora registrada em 

Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais, em conformidade com a lei 

em voga, preenchendo o segundo requisito. O art. 1.723 do Código Civil 

conceitua a união estável como sendo a entidade familiar “(...) entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”. No 

mesmo sentido, define a Lei n.8.213/91, em seu art.16, § 3º, companheira 

como “(...) a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o 

segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da 

Constituição Federal”. Não obstante, é cediço que a regra acima citada 

será também aplicada nos casos de União Estável Homoafetiva, 

consoante entendimento do STF, de modo que bastará que sejam 

comprovados os mesmos requisitos dispostos inerentes à união estável 

entre homem e mulher, além dos demais requisitos correspondentes ao 

benefício ora pleiteado. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR 

MORTE. UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. 1. Para a concessão do 

benefício de pensão por morte devem ser comprovadas a qualidade de 

dependente, nos termos da legislação vigente à época do óbito, e a 

qualidade de segurado do falecido, ou, independentemente da perda da 

qualidade de segurado, o preenchimento dos requisitos para concessão 

de qualquer aposentadoria. 2. A dependência econômica do companheiro 

é presumida, consoante se infere do disposto no Art. 16, I e § 4º da Lei 

8.213/91 (Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011). 3. O Pleno do e. 

Supremo Tribunal Federal reconheceu a união estável para casais do 

mesmo sexo, quando do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e da Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental (ADPF) 132. 4. No âmbito do Direito Previdenciário, o 

e. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que 

o legislador, ao elaborar a Constituição Federal, não excluiu os 

relacionamentos homoafetivos da produção de efeitos no campo de direito 

previdenciário, o que é, na verdade, mera lacuna que deve ser preenchida 

a partir de outras fontes do direito. 5. Preenchidos os requisitos legais, o 

autor faz jus à percepção do benefício de pensão por morte. 6. A 

correção monetária, que incide sobre as prestações em atraso desde as 

respectivas competências, e os juros de mora devem ser aplicados de 

acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos 

na Justiça Federal, observando-se a aplicação do IPCA-E conforme 

decisão do e. STF, em regime de julgamento de recursos repetitivos no RE 

870947, e o decidido também por aquela Corte quando do julgamento da 

questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. 7. Os juros de mora incidirão até 

a data da expedição do precatório/RPV, conforme decidido em 19.04.2017 

pelo Pleno do e. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 

579431, com repercussão geral reconhecida. A partir de então deve ser 

observada a Súmula Vinculante nº 17. 8. Os honorários advocatícios 

devem observar as disposições contidas no inciso II,do § 4º, do Art. 85, 

do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ. 9. A autarquia previdenciária está 

isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 4º, I, da Lei 

9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3º 

da MP 2.180-35/01, e do Art. 8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 10. Remessa oficial, 

havida como submetida, provida em parte e apelação desprovida. (TRF-3 - 

ApCiv: 00052033720164036183 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 13/08/2019, DÉCIMA TURMA, 

Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/08/2019)” Quanto à 

condição de dependente do segurado, nos termos do art. 16, da Lei 

8.213/91, destaca-se que: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de 

Previdência Social, na condição de dependentes do segurado: I - cônjuge, 

a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha 

deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente 

incapaz, assim declarado judicialmente”. (...)” (negritos acrescidos) Dessa 

feita, com o olhar volvido ao encimado, no caso judicializado, tem-se que a 

parte autora logrou êxito em comprovar que era companheira da 

“falecida”, considerando a prova material e testemunhal produzida, o que a 

torna automaticamente como dependente financeira, posto que presumida, 

nos termos do art.16, I e §4º, Lei nº 8.213/91, prescindindo de 
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comprovação. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO. ARTIGO 557, 

§ 1º DO CPC. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE. 

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RURÍCOLA. JURISPRUDÊNCIA DO 

STJ.557§ 1ºCPC- A pensão por morte é benefício previdenciário devido 

aos dependentes do trabalhador rural (art. 16 da Lei nº 8.213/91).168.213- 

Para a obtenção desse benefício, mister o preenchimento de dois 

requisitos: qualidade de segurado do falecido e dependência econômica.- 

É presumida a dependência econômica do cônjuge, ex vi do art. 16, § 4º, 

da LBPS.16§ 4ºLBPS- Qualidade de segurado comprovada, mediante início 

de prova material, corroborado por prova testemunhal.- Aplicável a 

autorização legal de julgamento monocrático, prevista no artigo 557 do 

Código de Processo Civil.557Código de Processo Civil- Agravo legal a que 

se nega provimento.(TRF3 - 31540 MS 0031540-08.2009.4.03.9999, 

Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL THEREZINHA CAZERTA, Data de 

Julgamento: 18/03/2013, OITAVA TURMA) (negritos acrescidos).” De outra 

banda, o inciso I do art. 26 da mesma Lei prevê que a concessão de 

pensão por morte independe de carência, ou seja, será apenas 

necessário comprovar que o de cujus encontrava-se exercendo seu labor 

antes de vir a óbito, não se exigindo uma contribuição mínima para o 

reconhecimento de sua qualidade de segurado. Nesse sentido: 

“PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO 

INFERIORES A 60 SALÁRIOS MINIMOS. REEXAME NECESSÁRIO NÃO 

CONHECIDO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INDEPENDE DE 

CARÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Se 

o valor da causa e a condenação são inferiores a sessenta salários 

mínimos, não se aplica o reexame necessário, por força do art. 475, § 2º, 

CPC. 2. A lei aplicável aos casos de pensão por morte é aquela em vigor à 

data do óbito do segurado, em prestígio ao princípio constitucional da 

irretroatividade da lei. 3. Nos termos do art. 26, I, da Lei nº 8.213/91, com a 

redação vigente à época do óbito (2002), a concessão da pensão por 

morte independe de carência. Benefício concedido. 4. A fixação dos 

honorários em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, atende à 

complexidade do feito e remunera adequadamente o múnus prestado pelo 

profissional. 5. Apelação do INSS improvida. Remessa oficial não 

conhecida. (TRF-1 - APELAÇÃO CIVEL : AC 00144992820074019199, 

Orgão Julgador 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS 

GERAIS Publicação 14/09/2015 Julgamento 8 de Junho de 2015 Relator 

JUIZ FEDERAL MÁRCIO JOSE DE AGUIAR BARBOSA)” Dessa feita, 

consubstanciada em todas as provas produzidas nos autos, é possível 

verificar que a autora preencheu todos os requisitos previstos no art. 

74/79 da Lei 8.213/91, fazendo jus ao recebimento da pensão pleiteada. 

No que tange ao pleito de tutela antecipada para a implantação do 

benefício, que se rege pelo artigo 497 do CPC, uma vez que possui por 

objeto uma obrigação de fazer, os vários argumentos já expostos nesta 

peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a 

relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o 

receio de ineficácia da medida, caso postergada a implantação do 

benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, por isso, 

apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1]. Diante do exposto, ACOLHO integralmente 

a pretensão da demandante para JULGAR totalmente PROCEDENTE o 

pedido deduzido na inicial e CONDENAR o INSS ao pagamento do benefício 

de pensão por morte em favor de CATIA MILENES AMANCIO, no valor 

legal, a contar da data do requerimento administrativo, salvo as verbas 

anteriores ao quinquênio, devidamente atualizados com incidência de 

juros[2] de mora a partir da citação, quanto às parcelas anteriores e, no 

que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido 

ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida[3], sendo 

que, para o cálculo da correção monetária, deverá ser utilizado o Manual 

de Cálculo da Justiça Federal. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO 

a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de 

direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. 

Mirassol D’Oeste/MT, 28 de novembro de 2019. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] REsp 299433/RJ, 

Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª 

Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da Publicação/Fonte DJ 

04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que tange aos juros, 

seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao mês, 

contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até a 

data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 29.06.2009, 

a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse sentido: EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. 

INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. Requisito etário devidamente 

comprovado nos autos. 2. Início razoável de prova material corroborada 

pela prova testemunhal confirma o exercício da atividade rural pelo número 

de meses correspondentes à carência legal do benefício, a teor do 

disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 8.213/91. 3. No caso, não 

provou o INSS a circunstância de que o rendimento da mulher, enquanto 

servidora pública, era elevado e que a sua renda era suficiente ou a mais 

relevante para o sustento do grupo familiar. "A circunstância de um dos 

integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, 

por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado 

especial, condição que deve ser analisada no caso concreto". (Súmula n. 

41 da TNU). 4. Direito ao benefício de aposentadoria rural por idade como 

segurado especial reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme 

pedido constante na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas 

a partir da propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso 

existente. A correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a 

partir do vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação 

de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, 

contudo, aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, 

tendo em vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na 

remuneração das cadernetas de poupança - como índice de correção 

monetária de débitos judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento 

da ADI n. 493/DF. Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% 

(hum por cento) do valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até 

a entrada em vigor da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser 

reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses 

são os juros aplicados nas cadernetas de poupança-, até a apuração 

definitiva dos cálculos de liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados 

em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da 

sentença no caso de sua confirmação, ou até a prolação do acórdão no 

caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto 

na Súmula 111/STJ. 7. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, 

no exercício da jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS 

está isento de custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, 

caso dos Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. 

Devida a tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum 

in mora", decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança 

das alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os 

requisitos do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS 

intimado para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do 

trânsito em julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que 

devem aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve 

ser mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública, como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 
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imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. “III - A correção 

monetária sobre os débitos previdenciários incide a partir do vencimento 

de cada benefício não pago, Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, 

Reexame Necessário de Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 

36/2004 - Classe II - 27 - Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento 

unânime em 18.07.2005, dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN 

ANDRADE ADÁRIO (Relatora), o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO (Revisor) e o Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS (Vogal)).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001929-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDELICE RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001929-74.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): CLAUDELICE RAMOS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Auxílio Doença c/c 

em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação de Tutela” 

proposta por CLAUDELICE RAMOS em face do Instituto Nacional do 

Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, sob o 

fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, necessitando 

assim, de percepção de auxílio doença em sede de antecipação da tutela 

convertendo, se for o caso, para aposentadoria por invalidez. Com a inicial 

foram juntados os documentos de id nº 21073642/21073649. A exordial foi 

recebida em id nº 21309609, oportunidade em que fora determinada a 

citação da demandada, indeferido o pedido de tutela, bem como nomeado 

médico perito. Devidamente citada, a Autarquia demandada apresentou 

contestação, conforme id nº 21912646. Impugnação à contestação 

inserida em id nº 21912646. Perícia médica aportada em id nº 26733351. A 

requerente pugnou pela procedência do feito em id nº 26870855, enquanto 

que a requerida nada manifestou, conforme certidão de id nº 28190841. 

Após, vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se 

a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os 

requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, o qual encontra 

fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como finalidade 

mostrar o procedimento e os princípios norteadores dos planos de 

benefício da Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para sua 

manutenção em razão de incapacidade entre outras situações previstas 

no ordenamento legal. A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, 

também assegura a cobertura dos eventos de doença pelo órgão da 

Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença 

foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social 

será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de 

filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos 

eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença 

é um beneficio por incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver 

impedido de trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, 

por mais de 15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o 

trabalho, conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza 

que “O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, 

quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, 

mister o atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou evidenciado que o demandante não 

preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do 

auxílio-doença, consoante às provas amealhadas aos autos. Explico. 

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora 

comprovou que detinha qualidade de segurada quando do requerimento 

administrativo, consoante documentos de id nº 21073648, donde se 

depreende que a autora preencheu o tempo de carência previsto no art. 

25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos documentos, 

verifica-se que a autora faz jus a concessão dos benefícios, desde que 

comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a condição de 

segurado quando se quedou enferma, bem como em caso de ter tido sua 

doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho. Analisando a 

prova pericial, observa-se que o “expert” asseverou: “(...) Não vislumbro 

(...) No momento, não vislumbro (...) Não – medicamentos para fins de 

transtorno do humor (...) Não apresenta incapacidade laborativa neste ato 

(...)”. Ocorre que, em que pese a qualidade de segurado, o autor não se 

encontra incapacitado para o trabalho, não havendo que se falar em 

incapacidade laborativa, como bem descrito pelo perito judicial. Registre-se 

que, em que pese a autora requerer a procedência do feito, tal não 

merece acolhimento, porquanto não constar dos autos outras provas 

contundentes a afastar a conclusão firmada, sendo assim a perícia judicial 

devidamente apta a ensejar o julgamento do feito. Nesse sentido: 

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. DESNECESSIDADE. 

INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Pedido de Uniformização 

interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que deu provimento 

ao recurso da parte ré, reformando a sentença de primeiro grau, para 

julgar improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-doença. Colhe-se do acórdão a fundamentação que segue: 

“[...]EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. 

RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE. 

PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO 

AUTOR. 1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido 

o período de carência exigível legalmente, ficar incapacitado para seu 

trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. Já a 

aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida 

ao segurado que, cumprida a carência exigida, quando foro o caso, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. 2. Para a concessão de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, exige-se a carência de 12 

(doze) contribuições mensais, e, no caso de segurado especial, há que se 

comprovar a qualidade de trabalhador rural. 3. Hipótese em que o juízo 
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monocrático, diante de laudo pericial (anexo nº. 28) que atestou a 

existência de limitação para o exercício de atividade na agricultura, bem 

como considerando as condições pessoais e sociais da parte autora, 

concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença desde a cessação do 

benefício (12/02/2007). 4. Detida análise do laudo acostado aos autos, 

todavia, indica a inexistência de incapacidade para o exercício da 

atividade laborativa, não se mostrando suficiente à concessão do 

benefício pleiteado a mera limitação para o exercício das atividades 

informadas, decorrente de “doença discal lombar degenerativa”. 5. Não 

bastasse a conclusão extraída a partir da prova técnica, trouxe aos autos 

a autarquia prova de que a autora já se encontrava aposentada por idade, 

na qualidade de segurada especial, desde 07/12/2011 (PLENUS – anexo 

nº. 36), benefício cessado em 31/05/2014 diante de tutela concessiva de 

auxílio-doença. 6. Diante deste contexto, seria, em tese, viável a busca 

pelos valores retroativos devidos no período compreendido entre a 

cessação do benefício de auxílio-doença (12/02/2007) até a implantação 

do benefício de aposentadoria por idade (07/12/2011); todavia, tal 

possibilidade não se confirma em face da conclusão pericial constante 

dos autos, no sentido de que a autora apresentava apenas limitação e não 

incapacidade. 7. Frise-se que o laudo não vincula a convicção judicial; 

contudo, considerando que não há nos autos outros documentos capazes 

de infirmar a conclusão pericial, ele constitui ferramenta fundamental para 

reconhecer a inexistência de incapacidade. 8. Recurso inominado do autor 

improvido e recurso inominado do INSS provido, para julgar a demanda 

improcedente. 9. Tutela antecipada que se revoga, bem como quaisquer 

dos seus efeitos, pelo que deve a autarquia restabelecer o benefício de 

aposentadoria por idade (NB 151.053.100-6), cessado por ocasião do 

cumprimento da medida liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos 

os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção 

Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso inominado do autor e DAR PROVIMENTO ao 

recurso inominado do INSS, nos termos do Voto-Ementa do Juiz Relator. 

[...]” 2. Em seu incidente, a parte autora alega que o acórdão recorrido 

contraria a jurisprudência desta TNU (Súmula 47: “Uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez.”) e da 5ª Turma Recursal de São Paulo (Processo 

00562318820104036301), a qual adotou o entendimento de que “O juiz 

não está totalmente vinculado às conclusões do laudo pericial quando 

presentes outros elementos plenamente hábeis à formação da sua 

convicção, desde que o faça de forma fundamentada”. 3. O incidente de 

uniformização foi inadmitido na origem, com agravo na forma do RITNU. 4. 

O acórdão recorrido se baseou em questões de fato pontuais, cuja 

similitude com o caso julgado pelo acórdão indicado como paradigma 

exigiria reexame de prova, inviável em sede de uniformização de 

jurisprudência. 5. Ademais, o acórdão recorrido não contraria o 

entendimento atual da TNU: quando o julgador não reconhece 

incapacidade para o trabalho, não tem obrigação de analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado, muito embora não fique impedido de fazer 

tal análise se, segundo seu livre convencimento motivado, entender 

cabível. A TNU já decidiu que “quando o juiz conclui que não há 

incapacidade para o trabalho, não fica obrigado a examinar as condições 

pessoais e sociais (Processo nº 0507072-34.2009.4.05.8101, Rel. Juiz 

Rogério Moreira Alves, DOU 1º/02/2013). “Quando negada a incapacidade 

para o trabalho habitual, forçoso inadmitir o exame das condições 

pessoais, já que o mesmo não pode, por si só, afastar a conclusão sobre 

a aptidão laboral calcada na valoração de prova pericial” (Processo nº 

0020741-39.2009.4.03.6301, Rel. Juiz André Carvalho Monteiro, DOU 

22/3/2013). 6. A análise das condições pessoais e sociais do segurado só 

é obrigatória para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez e 

quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho (Processo 

0506386-42.2009.4.05.8101, Rel. Juíza Simone Lemos Fernandes, DJ 

25/4/2012; Processo 5010366-27.2011.4.04.7001, Rel. Juiz Gláucio Maciel, 

julgado em 17/4/2013). A Turma Recursal encampou a conclusão pela 

ausência de incapacidade para o trabalho. Como não reconheceu 

incapacidade laboral, o acórdão recorrido não estava obrigado a analisar 

as condições pessoais e sociais do segurado. 7. Diante dessas 

considerações, não conheço o pedido de uniformização interposto. (TNU - 

PEDILEF: 05003807520124058404, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL 

MACHADO DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de 

Publicação: 09/10/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. REAJUSTE DE PREÇOS. VALOR 

APURADO MEDIANTE PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES E SUJEITA AO CONTRADITÓRIO.INEXISTÊNCIA DE 

UNILATERALIDADE.PARECERES TÉCNICOS. PROVAS UNILATERAIS. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS DO 

LAUDO PERICIAL.RECOLHIMENTO DO ISS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA POR EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DA 

DEMANDA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.RELATÓRIO: (TJPR - 5ª 

C.Cível - AC - 1484438-3 - Matinhos - Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime 

- J. 03.05.2016)” Nesse diapasão, entendo que o autor não demonstrou o 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou 

seja, que está incapacitado para o labor, razão pela qual não faz jus ao 

benefício previdenciário postulado. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. I- Entre 

os requisitos previstos na Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91), faz-se 

mister a comprovação da incapacidade permanente da parte autora - em 

se tratando de aposentadoria por invalidez - ou temporária, no caso de 

auxílio doença. II- In casu, a alegada incapacidade da parte autora não 

ficou comprovada na perícia médica judicial realizada. III- Apelação da 

parte autora improvida. (TRF-3 - Ap: 00347967520174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

19/02/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/03/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 

IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. - A perícia 

realizada por médico especialista em oftalmologia guarda pertinência com 

a doença alegada pelo autor, visão monocular, inexistindo nulidade sob a 

alegação de incapacidade técnica - Não sendo comprovada a invalidez, a 

aposentadoria a tal título não pode ser deferida - Preliminar rejeitada - 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10443080389465001 MG, Relator: 

Cabral da Silva, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 

23/11/2018)” Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

constantes na exordial, e, por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do 

CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000801-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. C. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. M. (REU)

A. D. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR OAB - MT11988/O-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos n° 1000801-19.2019.8.11.0011 Vistos. Cuida-se de “AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA PERDAS E DANOS E 

LUCROS CESSANTES” proposta por JOSÉ APARECIDO DA COSTA 

RAMOS em desfavor de ANTÔNIO DONIZETE MOIA e MAURA FERREIRA 

MOIA, todos qualificados, em síntese, objetivando a restituição de uma 

área de 56 m² (cinquenta e seis metros quadrados) supostamente 

ocupadas pela requerida e a consequente indenização pela ocupação, 

bem como declaração da perda das construções eventualmente erigidas e 

inexistência de obrigação de ressarcir das benfeitorias realizadas. Narra o 

autor que há mais de dez anos vem tentando exercer a posse da 

propriedade rural denominada Sítio Primavera que adquiriu do Sr. Eloy 

Ferreira Pessoa em setembro de 2003. Sustenta, ainda, que, após a 

aquisição do bem, os requeridos ajuizaram ação de reintegração de posse 

de código 228168, a qual teve sentença de procedência transitada em 

julgado em 17 de novembro de 2017. Contudo, os requeridos estariam 

arrendando o pasto a terceiro e residindo na cidade, impedindo que o 

autor use do bem de sua propriedade e lhe causando prejuízos. Liminar 
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indeferida em decisão de ID 19692910. Devidamente citados (ID 

19575617), os requeridos contestaram a ação em ID 20766468, alegando, 

em síntese, usucapião do imóvel guerreado, justificando que apenas não 

manejou a ação competente para reconhecimento da propriedade ante a 

pendência da ação possessória, bem como que a posse exercida pelos 

requeridos não é injusta eis que respaldada por decisão judicial transitada 

em julgado. Agravo de Instrumento ID 21224384 manteve decisão liminar 

proferida. Impugnação à contestação apresentada em ID 21356001. 

Audiência de instrução e julgamento realizada em ID 24852673, 

oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas Samuel Pagan, 

Givanilsso dos Santos Pereira, Adão Machado, Lair Ferreira Pessoa, Eloy 

Ferreira Pessoa, Claudinei Vilela, Antenor Alves, Santinha Maria Alves, 

Mauro Franscisco de Moura, Neuza Ferreira Pessoa e Paulo Antunes de 

Sá. O autor apresentou memoriais finais em ID 25615447 enquanto os 

requeridos quedaram silentes. Os autos vieram-me conclusos. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o feito 

teve seu curso regular e que não há nenhuma preliminar e/ou prejudicial a 

ser expurgada, passo ao mérito da causa. Pois bem. O art. 1.228 do 

Código Civil consagra o direito de propriedade, por meio do qual a pessoa 

tem o direito de usar, gozar, dispor e até reivindicar o imóvel, de quem 

injustamente o possua. Destarte, tem-se como direito real com transcrição 

do título no Registro de Imóveis, fazendo militar em favor daquele em cujo 

nome está registrado presunção de ordem legal, a rigor do que disciplina o 

art. 1.225 do mesmo Códex. A ação reivindicatória é instrumento de 

proteção do detentor do domínio do imóvel, a fim de auxiliá-lo a reaver a 

posse de bem que lhe pertence e da qual foi ilegitimamente desapossado, 

por ato de terceiro sem vinculação com a coisa. Sabe-se que possui três 

requisitos, quais sejam: I - demonstração da propriedade; II - individuação 

da coisa; e III - comprovação da posse injusta. Ausente qualquer destes 

requisitos, improcedente o pedido reivindicatório. Oportunamente, impende 

registrar que é tema pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência que 

não basta, ao acolhimento da pretensão reivindicatória, a demonstração 

da propriedade do imóvel, sendo necessária, ainda, a inexistência de 

qualquer justificativa plausível para a posse da parte demandada. Assim, 

conclui-se que é especificamente desta ausência de justificativa que 

decorre a dita injustiça da posse. O artigo 1.200 do Código Civil estabelece 

que “é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.”. Em 

análise do arcabouço probatório coligido aos autos, verifico que o 

exercício de posse pelos requeridos é inconteste, até porque, 

reconhecida via sentença proferida nos autos de reintegração de código 

228168, já protegida sob o manto da coisa julgada. No que tange à justiça 

ou injustiça da posse, tenho que restou suficientemente comprovada sua 

justeza, ao passo que não foi empregada de forma violenta, clandestina 

ou precária. As testemunhas ouvidas em juízo, apesar de algumas 

divergências quanto ao período do exercício da posse pelos requeridos, 

foram firmes no sentido de que esses residiram no imóvel por um 

interregno, assinalando que a requerida esteve residente na área desde a 

infância, bem como que lá trabalhou com toda a família para retirar o 

sustento. A testemunha Antenor Alves afirmou com veemência que 

comprava galinha da Maura e que era toda a família dela quem trabalhava 

na terra, eis que o pai Eloy “vivia pelo mundo.” No mesmo sentido foram as 

palavras da testemunha Mauro Francisco de Moura que sustentou que 

residiam todos na terra e “o velho saiu” e ficou o Donizete e a Maura, por 

cerca de 20 ou 22 anos que a Maura ficou posteriormente à saída do 

genitor. Claudinei Vilela e Samuel Pagan, por sua vez, relataram que a 

requerida Maura morou lá para e cuidava da mãe dela. De tais trechos é 

possível se concluir o efetivo exercício da posse pelos requeridos, bem 

como que esta foi exercida de forma justa. Os demais trechos dos 

depoimentos das testemunhas tenho que se restringiu a discutir acerca da 

posse exercida anteriormente e do prazo em que essa se deu, o que foge 

ao objeto dos presentes autos, sob pena de ferir a coisa julgada dos 

autos de código 228168 ou até mesmo ultrapassar os limites desta em 

discussão de eventual pedido de usucapião. Nem mesmo há que se falar 

em posse violenta, eis que os requeridos foram retirados da terra pelo 

genitor e o autor sem opor qualquer meio violento, fato esse confirmado 

pela testemunha Givanilsso dos Santos Pereira. Ademais, há que se 

consignar que a posse exercida desde a reintegração concedida pela 

decisão judicial igualmente é empregada de forma justa, notadamente em 

razão de não ter sido produzida qualquer prova em sentido contrário. 

Conforme dicção do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; (inciso I). Assim sendo, caberia 

ao requerente trazer aos autos elementos probatórios de que os 

requeridos vinham exercendo a posse injustamente, ou seja, de qualquer 

das formas previstas no art. 1.200 do CC, todavia, não o fez. Nesse 

sentido: AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSE JUSTA DOS RÉUS - 

IMPROCEDÊNCIA. Em ação reivindicatória, a posse justa dos réus obsta a 

procedência do pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10352010018997001 MG, 

Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 28/05/2015, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2015) APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA POSSE JUSTA, PELO RÉU. 1. Sendo a ação 

reivindicatória típica do proprietário sem posse contra o possuidor sem 

domínio, deverá a parte demandante demonstrar a sua propriedade e, 

consequentemente, a posse injusta dos demandados (art. 1.228 do CC). 2. 

No caso, restou comprovado, nos autos, que o Réu/Apelante não possui 

qualquer título que sustente sua pretensão. Em razão disso, corolário 

lógico é a preservação da sentença, que julgou procedente o pedido 

formulado na ação reivindicatória. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-PR - RI: 000212075201681601820 PR 0002120-75.2016.8.16.0182/0 

(Decisão Monocrática), Relator: Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de 

Julgamento: 08/03/2017, 2Âª Turma Recursal - DM92, Data de Publicação: 

08/03/2017) A única tese autoral para tentativa de justificar a injustiça da 

posse dos demandados é o argumento de que os possuidores não mais 

exercem a posse direta do imóvel rural, tendo em vista que teriam 

arrendado para terceiros, afirmando assim que estes teriam perdido a 

posse. Porém, tal argumento não é suficiente para desqualificar a posse, 

ao passo que em caso de arrendamento da propriedade assegurada está 

o exercício da posse indireta aos requeridos, não havendo que se falar 

em perda. O professor Cristiano Chaves de Farias[1] disciplina que “a 

posse indireta ou mediata é a que o proprietário conserva quando 

temporariamente cede a outrem o poder de fato sobre a coisa.”. 

Acrescenta o autor, citando Caio Mário, que sendo a posse traduzida 

como a conduta normal externa da pessoa em relação à coisa, em uma 

aparência de comportamento como se fosse proprietário, muitas vezes o 

aproveitamento econômico se impõe pela utilização econômica por outra 

pessoa. Para que a coisa possuída cumpra sua finalidade, haverá o seu 

deslocamento para terceiros a título convencional[2]. O arrendamento não 

desqualifica tampouco a função social da posse, pelo contrário, pois seu 

exercício assegura a função econômica dada ao imóvel. Como bem 

assinala Giselda Hironaka[3], “Como sabemos, o arrendamento rural é um 

dos mais importantes contratos do direito agrário, sobretudo porque 

permite a atividade produtiva no agro por um produtor que ainda não 

possui uma propriedade rural própria na qual lançar seus esforços, ao 

mesmo tempo em que possibilita ao proprietário, possuidor ou 

administrador da terra rural a tornar produtiva de forma rentável, 

cumprindo sua função social.”. A análise de se os então possuidores do 

imóvel rural, por força da sentença proferida nos autos de reintegração de 

posse de código 228168, ali instituíram uma função social é de suma 

importância, tendo em vista que a propriedade é indubitavelmente mitigada 

pela posse exercida por quem emprega função social ao imóvel. A função 

social da propriedade passou a ter elevado valor dentro da sociedade 

moderna, estando garantida expressamente pela Constituição Federal de 

1988 (art. 186). A partir desta houve uma relativização de um direito que 

era, até certo momento, considerado e consagrado como direito absoluto. 

Portanto, outra não pode ser a conclusão deste juízo senão que não há 

qualquer elemento de prova que demonstre perda da posse, ou que 

qualifique a posse como injusta, tampouco demonstrando que a posse dos 

requeridos não está exercendo a função social esperada, sendo estes os 

elementos do direito do autor que lhe incumbia provar e não logrou êxito 

em demonstrar. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

vertidos na exordial, EXTINGUINDO o feito com resolução do mérito (art. 

487, inciso I do CPC). CONDENO o autor ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba 

fixo em 10% (dez por centos) sob o valor da causa, exegese do art. 85, 

§2º, do mesmo Códex. Decorrido o prazo recursal sem manifestação das 

partes, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] DE FARIAS, Cristiano 

Chaves. Direito Reais. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris: 6ªed. 2012, 

p.68 [2] Idem. [3] Hironaka, Giselda Maria Fernandes Novaes. 

Arrendamento rural na jurisprudência do STJ. In: Revista do Advogado, da 

AASP, ano XXXIX, nº 141, de maio de 2019.
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Autos n° 1000801-19.2019.8.11.0011 Vistos. Cuida-se de “AÇÃO 

REIVINDICATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA PERDAS E DANOS E 

LUCROS CESSANTES” proposta por JOSÉ APARECIDO DA COSTA 

RAMOS em desfavor de ANTÔNIO DONIZETE MOIA e MAURA FERREIRA 

MOIA, todos qualificados, em síntese, objetivando a restituição de uma 

área de 56 m² (cinquenta e seis metros quadrados) supostamente 

ocupadas pela requerida e a consequente indenização pela ocupação, 

bem como declaração da perda das construções eventualmente erigidas e 

inexistência de obrigação de ressarcir das benfeitorias realizadas. Narra o 

autor que há mais de dez anos vem tentando exercer a posse da 

propriedade rural denominada Sítio Primavera que adquiriu do Sr. Eloy 

Ferreira Pessoa em setembro de 2003. Sustenta, ainda, que, após a 

aquisição do bem, os requeridos ajuizaram ação de reintegração de posse 

de código 228168, a qual teve sentença de procedência transitada em 

julgado em 17 de novembro de 2017. Contudo, os requeridos estariam 

arrendando o pasto a terceiro e residindo na cidade, impedindo que o 

autor use do bem de sua propriedade e lhe causando prejuízos. Liminar 

indeferida em decisão de ID 19692910. Devidamente citados (ID 

19575617), os requeridos contestaram a ação em ID 20766468, alegando, 

em síntese, usucapião do imóvel guerreado, justificando que apenas não 

manejou a ação competente para reconhecimento da propriedade ante a 

pendência da ação possessória, bem como que a posse exercida pelos 

requeridos não é injusta eis que respaldada por decisão judicial transitada 

em julgado. Agravo de Instrumento ID 21224384 manteve decisão liminar 

proferida. Impugnação à contestação apresentada em ID 21356001. 

Audiência de instrução e julgamento realizada em ID 24852673, 

oportunidade na qual foram ouvidas as testemunhas Samuel Pagan, 

Givanilsso dos Santos Pereira, Adão Machado, Lair Ferreira Pessoa, Eloy 

Ferreira Pessoa, Claudinei Vilela, Antenor Alves, Santinha Maria Alves, 

Mauro Franscisco de Moura, Neuza Ferreira Pessoa e Paulo Antunes de 

Sá. O autor apresentou memoriais finais em ID 25615447 enquanto os 

requeridos quedaram silentes. Os autos vieram-me conclusos. É A 

SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO. Considerando que o feito 

teve seu curso regular e que não há nenhuma preliminar e/ou prejudicial a 

ser expurgada, passo ao mérito da causa. Pois bem. O art. 1.228 do 

Código Civil consagra o direito de propriedade, por meio do qual a pessoa 

tem o direito de usar, gozar, dispor e até reivindicar o imóvel, de quem 

injustamente o possua. Destarte, tem-se como direito real com transcrição 

do título no Registro de Imóveis, fazendo militar em favor daquele em cujo 

nome está registrado presunção de ordem legal, a rigor do que disciplina o 

art. 1.225 do mesmo Códex. A ação reivindicatória é instrumento de 

proteção do detentor do domínio do imóvel, a fim de auxiliá-lo a reaver a 

posse de bem que lhe pertence e da qual foi ilegitimamente desapossado, 

por ato de terceiro sem vinculação com a coisa. Sabe-se que possui três 

requisitos, quais sejam: I - demonstração da propriedade; II - individuação 

da coisa; e III - comprovação da posse injusta. Ausente qualquer destes 

requisitos, improcedente o pedido reivindicatório. Oportunamente, impende 

registrar que é tema pacífico, tanto na doutrina como na jurisprudência que 

não basta, ao acolhimento da pretensão reivindicatória, a demonstração 

da propriedade do imóvel, sendo necessária, ainda, a inexistência de 

qualquer justificativa plausível para a posse da parte demandada. Assim, 

conclui-se que é especificamente desta ausência de justificativa que 

decorre a dita injustiça da posse. O artigo 1.200 do Código Civil estabelece 

que “é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.”. Em 

análise do arcabouço probatório coligido aos autos, verifico que o 

exercício de posse pelos requeridos é inconteste, até porque, 

reconhecida via sentença proferida nos autos de reintegração de código 

228168, já protegida sob o manto da coisa julgada. No que tange à justiça 

ou injustiça da posse, tenho que restou suficientemente comprovada sua 

justeza, ao passo que não foi empregada de forma violenta, clandestina 

ou precária. As testemunhas ouvidas em juízo, apesar de algumas 

divergências quanto ao período do exercício da posse pelos requeridos, 

foram firmes no sentido de que esses residiram no imóvel por um 

interregno, assinalando que a requerida esteve residente na área desde a 

infância, bem como que lá trabalhou com toda a família para retirar o 

sustento. A testemunha Antenor Alves afirmou com veemência que 

comprava galinha da Maura e que era toda a família dela quem trabalhava 

na terra, eis que o pai Eloy “vivia pelo mundo.” No mesmo sentido foram as 

palavras da testemunha Mauro Francisco de Moura que sustentou que 

residiam todos na terra e “o velho saiu” e ficou o Donizete e a Maura, por 

cerca de 20 ou 22 anos que a Maura ficou posteriormente à saída do 

genitor. Claudinei Vilela e Samuel Pagan, por sua vez, relataram que a 

requerida Maura morou lá para e cuidava da mãe dela. De tais trechos é 

possível se concluir o efetivo exercício da posse pelos requeridos, bem 

como que esta foi exercida de forma justa. Os demais trechos dos 

depoimentos das testemunhas tenho que se restringiu a discutir acerca da 

posse exercida anteriormente e do prazo em que essa se deu, o que foge 

ao objeto dos presentes autos, sob pena de ferir a coisa julgada dos 

autos de código 228168 ou até mesmo ultrapassar os limites desta em 

discussão de eventual pedido de usucapião. Nem mesmo há que se falar 

em posse violenta, eis que os requeridos foram retirados da terra pelo 

genitor e o autor sem opor qualquer meio violento, fato esse confirmado 

pela testemunha Givanilsso dos Santos Pereira. Ademais, há que se 

consignar que a posse exercida desde a reintegração concedida pela 

decisão judicial igualmente é empregada de forma justa, notadamente em 

razão de não ter sido produzida qualquer prova em sentido contrário. 

Conforme dicção do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito; (inciso I). Assim sendo, caberia 

ao requerente trazer aos autos elementos probatórios de que os 

requeridos vinham exercendo a posse injustamente, ou seja, de qualquer 

das formas previstas no art. 1.200 do CC, todavia, não o fez. Nesse 

sentido: AÇÃO REIVINDICATÓRIA - POSSE JUSTA DOS RÉUS - 

IMPROCEDÊNCIA. Em ação reivindicatória, a posse justa dos réus obsta a 

procedência do pedido inicial. (TJ-MG - AC: 10352010018997001 MG, 

Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 28/05/2015, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2015) APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. NÃO 

COMPROVAÇÃO DA POSSE JUSTA, PELO RÉU. 1. Sendo a ação 

reivindicatória típica do proprietário sem posse contra o possuidor sem 

domínio, deverá a parte demandante demonstrar a sua propriedade e, 

consequentemente, a posse injusta dos demandados (art. 1.228 do CC). 2. 

No caso, restou comprovado, nos autos, que o Réu/Apelante não possui 

qualquer título que sustente sua pretensão. Em razão disso, corolário 

lógico é a preservação da sentença, que julgou procedente o pedido 

formulado na ação reivindicatória. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 

(TJ-PR - RI: 000212075201681601820 PR 0002120-75.2016.8.16.0182/0 

(Decisão Monocrática), Relator: Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de 

Julgamento: 08/03/2017, 2Âª Turma Recursal - DM92, Data de Publicação: 

08/03/2017) A única tese autoral para tentativa de justificar a injustiça da 

posse dos demandados é o argumento de que os possuidores não mais 

exercem a posse direta do imóvel rural, tendo em vista que teriam 

arrendado para terceiros, afirmando assim que estes teriam perdido a 

posse. Porém, tal argumento não é suficiente para desqualificar a posse, 

ao passo que em caso de arrendamento da propriedade assegurada está 

o exercício da posse indireta aos requeridos, não havendo que se falar 

em perda. O professor Cristiano Chaves de Farias[1] disciplina que “a 

posse indireta ou mediata é a que o proprietário conserva quando 

temporariamente cede a outrem o poder de fato sobre a coisa.”. 

Acrescenta o autor, citando Caio Mário, que sendo a posse traduzida 

como a conduta normal externa da pessoa em relação à coisa, em uma 

aparência de comportamento como se fosse proprietário, muitas vezes o 

aproveitamento econômico se impõe pela utilização econômica por outra 

pessoa. Para que a coisa possuída cumpra sua finalidade, haverá o seu 

deslocamento para terceiros a título convencional[2]. O arrendamento não 

desqualifica tampouco a função social da posse, pelo contrário, pois seu 

exercício assegura a função econômica dada ao imóvel. Como bem 

assinala Giselda Hironaka[3], “Como sabemos, o arrendamento rural é um 

dos mais importantes contratos do direito agrário, sobretudo porque 

permite a atividade produtiva no agro por um produtor que ainda não 

possui uma propriedade rural própria na qual lançar seus esforços, ao 

mesmo tempo em que possibilita ao proprietário, possuidor ou 
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administrador da terra rural a tornar produtiva de forma rentável, 

cumprindo sua função social.”. A análise de se os então possuidores do 

imóvel rural, por força da sentença proferida nos autos de reintegração de 

posse de código 228168, ali instituíram uma função social é de suma 

importância, tendo em vista que a propriedade é indubitavelmente mitigada 

pela posse exercida por quem emprega função social ao imóvel. A função 

social da propriedade passou a ter elevado valor dentro da sociedade 

moderna, estando garantida expressamente pela Constituição Federal de 

1988 (art. 186). A partir desta houve uma relativização de um direito que 

era, até certo momento, considerado e consagrado como direito absoluto. 

Portanto, outra não pode ser a conclusão deste juízo senão que não há 

qualquer elemento de prova que demonstre perda da posse, ou que 

qualifique a posse como injusta, tampouco demonstrando que a posse dos 

requeridos não está exercendo a função social esperada, sendo estes os 

elementos do direito do autor que lhe incumbia provar e não logrou êxito 

em demonstrar. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

vertidos na exordial, EXTINGUINDO o feito com resolução do mérito (art. 

487, inciso I do CPC). CONDENO o autor ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários de sucumbência, cuja verba 

fixo em 10% (dez por centos) sob o valor da causa, exegese do art. 85, 

§2º, do mesmo Códex. Decorrido o prazo recursal sem manifestação das 

partes, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo. Transitada em julgado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo. P.R.I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] DE FARIAS, Cristiano 

Chaves. Direito Reais. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris: 6ªed. 2012, 

p.68 [2] Idem. [3] Hironaka, Giselda Maria Fernandes Novaes. 

Arrendamento rural na jurisprudência do STJ. In: Revista do Advogado, da 

AASP, ano XXXIX, nº 141, de maio de 2019.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001877-78.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE AGUILHERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001877-78.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): ROSILENE AGUILHERA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de Auxílio 

Doença c/c em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Antecipação 

de Tutela” proposta por ROSILENE AGUILHERA em desfavor do Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, 

sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, 

necessitando assim, de percepção de auxílio doença em sede de 

antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para aposentadoria por 

invalidez. Com a inicial foram juntados os documentos de id nº 20899964/ 

20899981. A exordial foi recebida em id nº 20900537, oportunidade em 

que fora determinada a citação da demandada, indeferido o pedido de 

tutela, bem como nomeado médico perito. Devidamente citada, a Autarquia 

demandada apresentou contestação, conforme id nº 21217956. 

Impugnação à contestação inserida em id nº 21306647. Perícia médica 

aportada em id nº 25694033. A requerente pugnou pela procedência do 

feito em id nº 25991541, enquanto que a requerida nada manifestou, 

conforme certidão de id nº 28228717. Após, vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, o cerne 

da questão encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se 

em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do 

benefício postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, 

legislação esta que tem como finalidade mostrar o procedimento e os 

princípios norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, 

garantindo as pessoas, meios para sua manutenção em razão de 

incapacidade entre outras situações previstas no ordenamento legal. A 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 201, também assegura a 

cobertura dos eventos de doença pelo órgão da Previdência Social. Neste 

cenário, as regras gerais sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. 

Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A previdência social será organizada sob a 

forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e 

atenderá, nos termos da lei, a: I - cobertura dos eventos de doença, 

invalidez, morte e idade avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por 

incapacidade devido ao segurado do INSS que estiver impedido de 

trabalhar por doença ou acidente, ou por prescrição médica, por mais de 

15 (quinze) dias, que o torne incapaz temporariamente para o trabalho, 

conforme disposto no artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” Para a concessão de auxílio-doença, mister o 

atendimento a alguns requisitos: (a) a qualidade de segurado do 

requerente; (b) o cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; 

(c) a superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de 

qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) o caráter temporário 

da incapacidade. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os 

requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de 

segurado do requerente; (b) cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o 

desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) 

caráter definitivo da incapacidade. 2. Requisitos preenchidos. TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 78533320134049999 SC 

0007853-33.2013.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação 

D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de Dezembro de 2015 Relator PAULO 

AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou evidenciado que o demandante não 

preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do 

auxílio-doença, consoante às provas amealhadas aos autos. Explico. 

Quanto à comprovação da condição de segurado, a parte autora 

comprovou que detinha qualidade de segurada quando do requerimento 

administrativo, consoante documentos de id nº 20899975, donde se 

depreende que a autora preencheu o tempo de carência previsto no art. 

25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os referidos documentos, 

verifica-se que a autora faz jus a concessão dos benefícios, desde que 

comprovada a incapacidade e que não tenha perdido a condição de 

segurado quando se quedou enferma, bem como em caso de ter tido sua 

doença/enfermidade agravada com o tempo ou trabalho. Analisando a 

prova pericial, observa-se que o “expert” asseverou: “(...) Não vislumbro 

(...) Periciada é portadora de perda auditiva, porém já submetida a 

correção (...) Não vislumbro incapacidade para atividade informada pela 

periciada – manicure desde adolescência (...) Sem incapacidade laborativa 

habitual (...) pelo quadro apresentado neste ato pericial, não configura 

incapacidade laborativa (...)”. Ocorre que, em que pese a qualidade de 

segurado, o autor não se encontra incapacitado para o trabalho, não 

havendo que se falar em incapacidade laborativa, como bem descrito pelo 

perito judicial. Registre-se que, em que pese a autora requerer a 

procedência do feito, tal não merece acolhimento, porquanto não constar 

dos autos outras provas contundentes a afastar a conclusão firmada, 

sendo assim a perícia judicial devidamente apta a ensejar o julgamento do 

feito. Nesse sentido: “INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA 

PARTE AUTORA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE 

INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES 

PESSOAIS. DESNECESSIDADE. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se 

de Pedido de Uniformização interposto contra acórdão da Turma Recursal 

dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do 

Norte que deu provimento ao recurso da parte ré, reformando a sentença 

de primeiro grau, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial de 

concessão de auxílio-doença. Colhe-se do acórdão a fundamentação que 

segue: “[...]EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. 

RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE. 

PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO 

AUTOR. 1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido 

o período de carência exigível legalmente, ficar incapacitado para seu 

trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. Já a 

aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida 

ao segurado que, cumprida a carência exigida, quando foro o caso, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. 2. Para a concessão de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, exige-se a carência de 12 

(doze) contribuições mensais, e, no caso de segurado especial, há que se 

comprovar a qualidade de trabalhador rural. 3. Hipótese em que o juízo 
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monocrático, diante de laudo pericial (anexo nº. 28) que atestou a 

existência de limitação para o exercício de atividade na agricultura, bem 

como considerando as condições pessoais e sociais da parte autora, 

concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença desde a cessação do 

benefício (12/02/2007). 4. Detida análise do laudo acostado aos autos, 

todavia, indica a inexistência de incapacidade para o exercício da 

atividade laborativa, não se mostrando suficiente à concessão do 

benefício pleiteado a mera limitação para o exercício das atividades 

informadas, decorrente de “doença discal lombar degenerativa”. 5. Não 

bastasse a conclusão extraída a partir da prova técnica, trouxe aos autos 

a autarquia prova de que a autora já se encontrava aposentada por idade, 

na qualidade de segurada especial, desde 07/12/2011 (PLENUS – anexo 

nº. 36), benefício cessado em 31/05/2014 diante de tutela concessiva de 

auxílio-doença. 6. Diante deste contexto, seria, em tese, viável a busca 

pelos valores retroativos devidos no período compreendido entre a 

cessação do benefício de auxílio-doença (12/02/2007) até a implantação 

do benefício de aposentadoria por idade (07/12/2011); todavia, tal 

possibilidade não se confirma em face da conclusão pericial constante 

dos autos, no sentido de que a autora apresentava apenas limitação e não 

incapacidade. 7. Frise-se que o laudo não vincula a convicção judicial; 

contudo, considerando que não há nos autos outros documentos capazes 

de infirmar a conclusão pericial, ele constitui ferramenta fundamental para 

reconhecer a inexistência de incapacidade. 8. Recurso inominado do autor 

improvido e recurso inominado do INSS provido, para julgar a demanda 

improcedente. 9. Tutela antecipada que se revoga, bem como quaisquer 

dos seus efeitos, pelo que deve a autarquia restabelecer o benefício de 

aposentadoria por idade (NB 151.053.100-6), cessado por ocasião do 

cumprimento da medida liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos 

os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção 

Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso inominado do autor e DAR PROVIMENTO ao 

recurso inominado do INSS, nos termos do Voto-Ementa do Juiz Relator. 

[...]” 2. Em seu incidente, a parte autora alega que o acórdão recorrido 

contraria a jurisprudência desta TNU (Súmula 47: “Uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez.”) e da 5ª Turma Recursal de São Paulo (Processo 

00562318820104036301), a qual adotou o entendimento de que “O juiz 

não está totalmente vinculado às conclusões do laudo pericial quando 

presentes outros elementos plenamente hábeis à formação da sua 

convicção, desde que o faça de forma fundamentada”. 3. O incidente de 

uniformização foi inadmitido na origem, com agravo na forma do RITNU. 4. 

O acórdão recorrido se baseou em questões de fato pontuais, cuja 

similitude com o caso julgado pelo acórdão indicado como paradigma 

exigiria reexame de prova, inviável em sede de uniformização de 

jurisprudência. 5. Ademais, o acórdão recorrido não contraria o 

entendimento atual da TNU: quando o julgador não reconhece 

incapacidade para o trabalho, não tem obrigação de analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado, muito embora não fique impedido de fazer 

tal análise se, segundo seu livre convencimento motivado, entender 

cabível. A TNU já decidiu que “quando o juiz conclui que não há 

incapacidade para o trabalho, não fica obrigado a examinar as condições 

pessoais e sociais (Processo nº 0507072-34.2009.4.05.8101, Rel. Juiz 

Rogério Moreira Alves, DOU 1º/02/2013). “Quando negada a incapacidade 

para o trabalho habitual, forçoso inadmitir o exame das condições 

pessoais, já que o mesmo não pode, por si só, afastar a conclusão sobre 

a aptidão laboral calcada na valoração de prova pericial” (Processo nº 

0020741-39.2009.4.03.6301, Rel. Juiz André Carvalho Monteiro, DOU 

22/3/2013). 6. A análise das condições pessoais e sociais do segurado só 

é obrigatória para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez e 

quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho (Processo 

0506386-42.2009.4.05.8101, Rel. Juíza Simone Lemos Fernandes, DJ 

25/4/2012; Processo 5010366-27.2011.4.04.7001, Rel. Juiz Gláucio Maciel, 

julgado em 17/4/2013). A Turma Recursal encampou a conclusão pela 

ausência de incapacidade para o trabalho. Como não reconheceu 

incapacidade laboral, o acórdão recorrido não estava obrigado a analisar 

as condições pessoais e sociais do segurado. 7. Diante dessas 

considerações, não conheço o pedido de uniformização interposto. (TNU - 

PEDILEF: 05003807520124058404, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL 

MACHADO DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de 

Publicação: 09/10/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. REAJUSTE DE PREÇOS. VALOR 

APURADO MEDIANTE PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES E SUJEITA AO CONTRADITÓRIO.INEXISTÊNCIA DE 

UNILATERALIDADE.PARECERES TÉCNICOS. PROVAS UNILATERAIS. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS DO 

LAUDO PERICIAL.RECOLHIMENTO DO ISS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA POR EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DA 

DEMANDA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.RELATÓRIO: (TJPR - 5ª 

C.Cível - AC - 1484438-3 - Matinhos - Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime 

- J. 03.05.2016)” Nesse diapasão, entendo que o autor não demonstrou o 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou 

seja, que está incapacitado para o labor, razão pela qual não faz jus ao 

benefício previdenciário postulado. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. I- Entre 

os requisitos previstos na Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91), faz-se 

mister a comprovação da incapacidade permanente da parte autora - em 

se tratando de aposentadoria por invalidez - ou temporária, no caso de 

auxílio doença. II- In casu, a alegada incapacidade da parte autora não 

ficou comprovada na perícia médica judicial realizada. III- Apelação da 

parte autora improvida. (TRF-3 - Ap: 00347967520174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

19/02/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/03/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 

IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. - A perícia 

realizada por médico especialista em oftalmologia guarda pertinência com 

a doença alegada pelo autor, visão monocular, inexistindo nulidade sob a 

alegação de incapacidade técnica - Não sendo comprovada a invalidez, a 

aposentadoria a tal título não pode ser deferida - Preliminar rejeitada - 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10443080389465001 MG, Relator: 

Cabral da Silva, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 

23/11/2018)” Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

constantes na exordial, e, por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do 

CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001878-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RIBEIRO SALES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO OAB - MT24919/O 

(ADVOGADO(A))

TAMIRES RODRIGUES PERIN OAB - MT25293/O (ADVOGADO(A))

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

DIONE KAROLINE GONCALVES HOLANDA OAB - MT20694/O 

(ADVOGADO(A))

LAUDISON MORAES COELHO OAB - MT0019353A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001878-97.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: LUZIA RIBEIRO SALES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de 

Benefício Previdenciário de Auxílio-Doença com Pedido de Tutela 

Antecipada” proposta por LUZIA RIBEIRO SALES em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social, ambos devidamente qualificados nos autos, 

sob o fundamento de não possuir mais condições de trabalhar, 

necessitando assim, de percepção de auxílio doença em sede de 

antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para aposentadoria por 

invalidez. A inicial veio instruída com os documentos de id nº 

16858167/16858319. Recebida a inicial em id nº 16875864, fora 
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determinada a citação da demandada, além de realização de perícia 

médica, com o indeferimento da tutela antecipada. A despeito de 

devidamente citada, a Autarquia demandada não apresentou contestação, 

conforme certidão de id nº 21384473. Perícia médica aportada em id nº 

24850678. A requerente manifestou-se sobre o laudo pericial em id nº 

25494254, ao passo que a demandada, ainda que intimada, deixou 

transcorrer o prazo a tanto. Após, vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, o cerne da questão 

encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum 

momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta 

que tem como finalidade mostrar o procedimento e os princípios 

norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, garantindo as 

pessoas, meios para sua manutenção em razão de incapacidade entre 

outras situações previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de 

doença pelo órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais 

sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou 

evidenciado que o demandante preenche os pressupostos para o 

deferimento do estabelecimento do auxílio-doença, consoante as provas 

amealhadas aos autos. Explico. Quanto à comprovação da condição de 

segurado, a parte autora comprovou que detinha qualidade de segurada 

quando do requerimento administrativo, consoante documentos de id nº 

16858189, donde se depreende que a autora preencheu o tempo de 

carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os 

referidos documentos, verifica-se que a autora faz jus a concessão dos 

benefícios, desde que comprovada a incapacidade e que não tenha 

perdido a condição de segurado quando se quedou enferma, bem como 

em caso de ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou 

trabalho. Analisando detidamente o laudo pericial encartado em id nº 

24848807, aferem-se as informações: “(...) Apresenta quadro de 

transtorno do humor sob CID10: F 31, significando: transtorno afetivo 

bipolar, configurando incapacidade de caráter total e temporária por 180 

(cento e oitenta) dias a partir de janeiro de 2019 em orientação ao 

psiquiatra assistente (...)”. Vale registrar que, em que pese a autora 

requerer a total procedência dos pedidos vertidos na exordial, 

considerando que o autor só se encontra incapaz temporariamente, 

podendo ser reabilitado profissionalmente, não merece guarida o pleito de 

aposentadoria por invalidez. Nesse diapasão, comprovados os requisitos 

legais para obtenção do benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a 

parcial procedência dos pedidos exordiais, uma vez que o autor esta 

impossibilitado para o labor, fazendo jus à percepção do referido benefício 

ora pleiteado. No tocante ao pedido de conversão para aposentadoria por 

invalidez, com o olhar volvido ao disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, é 

possível verificar a ausência do preenchimento dos requisitos, in verbis: 

“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Destarte, à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a 

qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 

contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova 

médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência 

Social. Assim, o pleito de conversão em voga não merece próspero, 

conforme entendimento jurisprudencial já firmado, que colaciono a seguir: 

“REEXAME NECESSÁRIO - INSS - INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E 

TEMPORÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIO INDEVIDO 

- AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO DEVIDO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - JUROS DE MORA. - Comprovada a incapacidade laborativa 

total e temporária da parte autora em razão de doença acometida no 

trabalho, esta faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário a partir da data em que o seu pagamento cessou 

indevidamente, em que restar configurada referida incapacidade, nos 

termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, restando afastada a hipótese de 

aposentadoria por invalidez. - O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, 

sendo os juros de mora devidos a contar da citação do INSS. - Após a 

declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

alterado pela Lei 11.960, de 29/06/2009, no julgamento da ADI 4425/DF, em 

se tratando de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a 

correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, e os juros de 

mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança. (TJ-MG - Reexame Necessário-Cv : REEX 

10040130025642001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator 

Valdez Leite Machado)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. 

CARACTERIZAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. I. Demonstrada a incapacidade 

temporária do autor, passível de melhora ou reabilitação, justifica-se a 

conclusão pela concessão de auxílio-doença em seu favor, desde o 

cancelamento administrativo, e, não, de aposentadoria por invalidez. II. O 

INSS é isento do pagamento de custas processuais quando demandado 

no Foro Federal e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. (TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 125641320154049999 

RS 0012564-13.2015.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA 

Publicação D.E. 19/11/2015 Julgamento 10 de Novembro de 2015 Relator 

ROGERIO FAVRETO)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. Laudo pericial conclusivo pela 

existência de incapacidade parcial e temporária para o trabalho. 3. 

Preenchidos os requisitos, faz jus o autor à percepção do benefício de 

auxílio doença, não estando configurados os requisitos legais à 

concessão da aposentadoria por invalidez, que exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 4. A correção monetária, que 

incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas 

competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal e, no que couber, observando-se o decidido pelo e. Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 

4357 e 4425. 5. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do 
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precatório/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª 

Seção desta Corte (AL em EI n. 0001940- 31.2002.4.03.610). A partir de 

então deve ser observada a Súmula Vinculante n. 17. 6. Os honorários 

advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II,do § 4º, 

do Art. 85, do CPC 7. A autarquia previdenciária está isenta das custas e 

emolumentos, nos termos do Art. 4º, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 

9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3º da MP 2.180-35/01, e do Art. 

8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 8. Remessa oficial, havida como submetida, e 

apelação do réu providas em parte e recurso adesivo do autor 

desprovido. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00083411020164039999 SP, 

Orgão Julgador DÉCIMA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 

DATA:14/12/2016 Julgamento 6 de Dezembro de 2016 Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA)” Ressalto que, embora 

o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, no caso 

em tela, não se vislumbra outros elementos que se sobreponham à 

conclusão técnica apresentada pelo expert do Juízo. Não há nos autos 

atestados, receituários, laudos, prontuários que possam corroborar com 

as afirmações de incapacidade permanente. Nesse sentido, vem decidindo 

a jurisprudência pátria: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE DA 

SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO-OCORRÊNCIA. LAUDO 

PERICIAL. VINCULAÇÃO DO JUIZ (CPC, ARTS. 131 E 436). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA A LABORAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não padece de nulidade a sentença que, 

embora contenha fundamentação sucinta, examine toda a matéria trazida 

aos autos de maneira clara e precisa. (Cf. STJ, RESP 412.951/SC, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 31/03/2003; RESP 80.540/SC, Quinta 

Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 31/03/2003; RESP 374.225/SC, Sexta 

Turma, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003; TRF1, AC 

1998.01.00.002651-7/MG, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos 

Mayer Soares, DJ 15/05/2003.) 2. Há independência e liberdade do juiz na 

apreciação da prova desde que a desconsideração das conclusões 

obtidas em laudo pericial leve em conta a realidade dos autos, nos moldes 

dos arts. 131 e 436 do CPC. (Cf. STJ, AGA 451.297/MG, Terceira Turma, 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17/02/2003; RESP 97.148/MG, 

Terceira Turma, relator para o acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 08/09/1997; TRF1, AC 96.01.28082-0/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 09/10/2003.) 3. Não 

comprovado por laudo médico-pericial realizado em juízo o requisito legal 

da incapacidade total e definitiva, ou temporária, para o trabalho, nem 

havendo outros elementos de convicção a elidir a prova técnica 

produzida, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. (Cf. STJ, RESP 98.697/PR, Sexta Turma, Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ 21/02/2000; TRF1, AC 95.01.28645-2/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 07/11/2002.) 4. Apelação 

não provida. (AC 96.01.27404-9/MG; APELAÇÃO CIVEL - JUIZ FEDERAL 

JOÃO CARLOS COSTA MAYER SOARES (CONV.) - PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR - 14/04/2005 DJ p.35). No que tange ao pleito de tutela 

antecipada para a implantação do benefício, que se rege pelo artigo 497 

do CPC, uma vez que possui por objeto uma obrigação de fazer, os vários 

argumentos já expostos nesta peça processual são mais que suficientes 

no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo 

palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, caso postergada a 

implantação do benefício, já que se trata de verba de natureza alimentar e, 

por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. 

Ressalve-se, é claro, a cobrança das parcelas pretéritas, que não são 

contempladas na vertente antecipação dos efeitos da sentença, 

lembrando que não há nenhum óbice em seu deferimento se dar na própria 

sentença, conforme orientação do STJ: “(...) III – De acordo com 

precedente da Turma, e boa doutrina, a tutela antecipada pode ser 

concedida com a sentença”.[1] Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o Instituto Nacional do 

Seguro Social ao pagamento do auxílio-doença em favor de LUZIA 

RIBEIRO SALES, no valor legal, a partir da data do requerimento 

administrativo, o qual perdurará pelo prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) 

dias, contados a partir da juntada do laudo pericial, cabendo a reanálise da 

incapacidade ao INSS administrativamente, com incidência de juros de 

mora[2] a partir da citação, quanto às parcelas anteriores, e, no que tange 

às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de 

correção monetária a partir de cada parcela vencida[3]. No ponto, “a partir 

da vigência da Lei 11.960/09 deverão incidir para fins de correção 

monetária e compensação da mora, uma única vez, até o efetivo 

pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança[4]”. Por oportuno, DETERMINO ao INSS que 

IMPLANTE, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, o referido benefício, 

eis que DEFIRO o pedido de tutela antecipada, consignando que as 

parcelas atrasadas serão objeto de execução após o trânsito em julgado. 

CONDENO a Autarquia Federal nos honorários advocatícios, que FIXO no 

importe de 10% sobre as parcelas vencidas, não incidindo sobre as 

prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e Súmula 111 do STJ). ISENTO 

a Autarquia Federal do pagamento das custas processuais, salvo quanto 

aos valores comprovadamente despendidos pela parte autora, nos termos 

do inciso I do art. 3º da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. 

DEIXO de determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, em exercício do “duplo grau de jurisdição 

obrigatório”, tendo em vista o disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, 

já que o valor da condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) 

salários mínimos. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte 

demandante para, no prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de 

direito. Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 

providências de estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, 

independentemente do recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 29 de novembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito 

[1] REsp 299433/RJ, Reg. n. 2001/0003179-0, Rel. Min. SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, 4ª Turma, Data do Julgamento, 09/10/2001, Data da 

Publicação/Fonte DJ 04.02.2002 p. 381, RSTJ vol. 156 p. 369. [2] No que 

tange aos juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 

1% ao mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a 

ela, até a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 
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do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [3] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [4] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001667-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PERES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1001667-27.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): AILTON PERES DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Cuida-se de 

“Ação de Auxílio-Doença com pedido sucessivo de Aposentadoria por 

Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada” proposta por AILTON PERES 

DA SILVA em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir 

mais condições de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio 

doença em sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, 

para aposentadoria por invalidez. A inicial veio instruída com os 

documentos de id nº 20339537/20340628. Recebida a inicial em id nº 

20594979, fora determinada a citação da demandada, além de realização 

de perícia médica, com o deferimento da tutela antecipada. Devidamente 

citada, a Autarquia demandada apresentou contestação em id nº 

22062395. Impugnação à contestação aportada em id nº 22668224. Perícia 

médica incrustada em id nº 26505934. A despeito de intimadas, as partes 

não apresentação manifestação acerca do laudo pericial, conforme 

certidão de id nº 28237456. Após, vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Com efeito, o cerne da questão 

encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum 

momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício 

postulado, o qual encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta 

que tem como finalidade mostrar o procedimento e os princípios 

norteadores dos planos de benefício da Previdência Social, garantindo as 

pessoas, meios para sua manutenção em razão de incapacidade entre 

outras situações previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal 

de 1988 em seu artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de 

doença pelo órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais 

sobre o auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. 

A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou 

evidenciado que o demandante preenche os pressupostos para o 

deferimento do estabelecimento do auxílio-doença, consoante as provas 

amealhadas aos autos. Explico. Quanto à comprovação da condição de 

segurado, a parte autora comprovou que detinha qualidade de segurada 

quando do requerimento administrativo, consoante documentos de id nº 

20339913, donde se depreende que a autora preencheu o tempo de 

carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os 

referidos documentos, verifica-se que a autora faz jus a concessão dos 

benefícios, desde que comprovada a incapacidade e que não tenha 

perdido a condição de segurado quando se quedou enferma, bem como 

em caso de ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou 

trabalho. Analisando detidamente o laudo pericial encartado em id nº 

26505934, aferem-se as informações: “(...) Transtorno ortopédico pós 

traumático do joelho direito (...) parcial (...) temporária (...) prazo estimado 

de 12 meses (...) Apresenta quadro de transtorno ortopédico pós 

traumático do joelho direito, configurando incapacidade de caráter parcial 

e temporária (...)”. Vale registrar que, em que pese a autora requerer a 

total procedência dos pedidos vertidos na exordial, considerando que o 

autor só se encontra incapaz temporariamente, podendo ser reabilitado 

profissionalmente, não merece guarida o pleito de aposentadoria por 

invalidez. Nesse diapasão, comprovados os requisitos legais para 

obtenção do benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial 

procedência dos pedidos exordiais, uma vez que o autor esta 

impossibilitado para o labor, fazendo jus à percepção do referido benefício 

ora pleiteado. No tocante ao pedido de conversão para aposentadoria por 

invalidez, com o olhar volvido ao disposto no art. 42 da Lei nº 8.213/91, é 

possível verificar a ausência do preenchimento dos requisitos, in verbis: 

“A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 

de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 

paga enquanto permanecer nesta condição. § 1º A concessão de 

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de 

médico de sua confiança. § 2º A doença ou lesão de que o segurado já 

era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe 

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 
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incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão”. Destarte, à concessão do benefício de aposentadoria 

por invalidez (artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91) tem por requisitos: a) a 

qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência (12 

contribuições - art. 25, I, da lei 8.213/91), quando exigida; c) a prova 

médico-pericial da incapacidade total e permanente para o trabalho, 

insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que 

garanta a subsistência; d) demonstração de que o segurado não era 

portador da alegada doença ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência 

Social. Assim, o pleito de conversão em voga não merece próspero, 

conforme entendimento jurisprudencial já firmado, que colaciono a seguir: 

“REEXAME NECESSÁRIO - INSS - INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E 

TEMPORÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - BENEFÍCIO INDEVIDO 

- AUXÍLIO-DOENÇA - RESTABELECIMENTO DEVIDO - CORREÇÃO 

MONETÁRIA - JUROS DE MORA. - Comprovada a incapacidade laborativa 

total e temporária da parte autora em razão de doença acometida no 

trabalho, esta faz jus ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença 

acidentário a partir da data em que o seu pagamento cessou 

indevidamente, em que restar configurada referida incapacidade, nos 

termos do artigo 59 da Lei 8.213/91, restando afastada a hipótese de 

aposentadoria por invalidez. - O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente a partir de quando cada parcela deveria ter sido paga, 

sendo os juros de mora devidos a contar da citação do INSS. - Após a 

declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, 

alterado pela Lei 11.960, de 29/06/2009, no julgamento da ADI 4425/DF, em 

se tratando de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a 

correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA, e os juros de 

mora com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados 

à caderneta de poupança. (TJ-MG - Reexame Necessário-Cv : REEX 

10040130025642001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA 

CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de Outubro de 2015, Relator 

Valdez Leite Machado)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. 

CARACTERIZAÇÃO. CUSTAS. ISENÇÃO. I. Demonstrada a incapacidade 

temporária do autor, passível de melhora ou reabilitação, justifica-se a 

conclusão pela concessão de auxílio-doença em seu favor, desde o 

cancelamento administrativo, e, não, de aposentadoria por invalidez. II. O 

INSS é isento do pagamento de custas processuais quando demandado 

no Foro Federal e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul. (TRF-4 - 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : APELREEX 125641320154049999 

RS 0012564-13.2015.404.9999, Orgão Julgador QUINTA TURMA 

Publicação D.E. 19/11/2015 Julgamento 10 de Novembro de 2015 Relator 

ROGERIO FAVRETO)” “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E 

TEMPORÁRIA. 1. O benefício de auxílio doença é devido ao segurado 

incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de 

sua profissão. Já a aposentadoria por invalidez exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 2. Laudo pericial conclusivo pela 

existência de incapacidade parcial e temporária para o trabalho. 3. 

Preenchidos os requisitos, faz jus o autor à percepção do benefício de 

auxílio doença, não estando configurados os requisitos legais à 

concessão da aposentadoria por invalidez, que exige que o segurado seja 

considerado incapaz e insusceptível de convalescença para o exercício 

de ofício que lhe garanta a subsistência. 4. A correção monetária, que 

incide sobre as prestações em atraso desde as respectivas 

competências, e os juros de mora devem ser aplicados de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal e, no que couber, observando-se o decidido pelo e. Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento da questão de ordem nas ADIs 

4357 e 4425. 5. Os juros de mora incidirão até a data da expedição do 

precatório/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª 

Seção desta Corte (AL em EI n. 0001940- 31.2002.4.03.610). A partir de 

então deve ser observada a Súmula Vinculante n. 17. 6. Os honorários 

advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II,do § 4º, 

do Art. 85, do CPC 7. A autarquia previdenciária está isenta das custas e 

emolumentos, nos termos do Art. 4º, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 

9.028/95, com a redação dada pelo Art. 3º da MP 2.180-35/01, e do Art. 

8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 8. Remessa oficial, havida como submetida, e 

apelação do réu providas em parte e recurso adesivo do autor 

desprovido. (TRF-3 - APELAÇÃO CÍVEL : AC 00083411020164039999 SP, 

Orgão Julgador DÉCIMA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 

DATA:14/12/2016 Julgamento 6 de Dezembro de 2016 Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA)” Ressalto que, embora 

o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua 

convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, no caso 

em tela, não se vislumbra outros elementos que se sobreponham à 

conclusão técnica apresentada pelo expert do Juízo. Não há nos autos 

atestados, receituários, laudos, prontuários que possam corroborar com 

as afirmações de incapacidade permanente. Nesse sentido, vem decidindo 

a jurisprudência pátria: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. NULIDADE DA 

SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. NÃO-OCORRÊNCIA. LAUDO 

PERICIAL. VINCULAÇÃO DO JUIZ (CPC, ARTS. 131 E 436). AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE PARA A LABORAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não padece de nulidade a sentença que, 

embora contenha fundamentação sucinta, examine toda a matéria trazida 

aos autos de maneira clara e precisa. (Cf. STJ, RESP 412.951/SC, Quinta 

Turma, Ministra Laurita Vaz, DJ 31/03/2003; RESP 80.540/SC, Quinta 

Turma, Ministro Felix Fischer, DJ 31/03/2003; RESP 374.225/SC, Sexta 

Turma, Ministro Hamilton Carvalhido, DJ 17/02/2003; TRF1, AC 

1998.01.00.002651-7/MG, Primeira Turma Suplementar, Juiz João Carlos 

Mayer Soares, DJ 15/05/2003.) 2. Há independência e liberdade do juiz na 

apreciação da prova desde que a desconsideração das conclusões 

obtidas em laudo pericial leve em conta a realidade dos autos, nos moldes 

dos arts. 131 e 436 do CPC. (Cf. STJ, AGA 451.297/MG, Terceira Turma, 

Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 17/02/2003; RESP 97.148/MG, 

Terceira Turma, relator para o acórdão o Ministro Carlos Alberto Menezes 

Direito, DJ 08/09/1997; TRF1, AC 96.01.28082-0/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 09/10/2003.) 3. Não 

comprovado por laudo médico-pericial realizado em juízo o requisito legal 

da incapacidade total e definitiva, ou temporária, para o trabalho, nem 

havendo outros elementos de convicção a elidir a prova técnica 

produzida, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. (Cf. STJ, RESP 98.697/PR, Sexta Turma, Ministro Hamilton 

Carvalhido, DJ 21/02/2000; TRF1, AC 95.01.28645-2/MG, Primeira Turma 

Suplementar, Juiz João Carlos Mayer Soares, DJ 07/11/2002.) 4. Apelação 

não provida. (AC 96.01.27404-9/MG; APELAÇÃO CIVEL - JUIZ FEDERAL 

JOÃO CARLOS COSTA MAYER SOARES (CONV.) - PRIMEIRA TURMA 

SUPLEMENTAR - 14/04/2005 DJ p.35). Pelo exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando a tutela 

alhures deferida, para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social ao 

pagamento do auxílio-doença em favor de AILTON PERES DA SILVA, no 

valor legal, a partir da data da cessação indevida, o qual perdurará pelo 

prazo mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da juntada do laudo 

pericial, cabendo a reanálise da incapacidade ao INSS 

administrativamente, com incidência de juros de mora[1] a partir da citação, 

quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de 

cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de 

cada parcela vencida[2]. No ponto, “a partir da vigência da Lei 11.960/09 

deverão incidir para fins de correção monetária e compensação da mora, 

uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança[3]”. Vale 

frisar, com relação à liquidação das parcelas pretéritas, que as parcelas 

pagas em razão do cumprimento da liminar devem ser descontadas 

daquele montante. CONDENO a Autarquia Federal nos honorários 

advocatícios, que FIXO no importe de 10% sobre as parcelas vencidas, 

não incidindo sobre as prestações vincendas (artigo 85, § 2º, CPC e 

Súmula 111 do STJ). ISENTO a Autarquia Federal do pagamento das 

custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente 

despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei 

Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001. DEIXO de determinar a 

remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em 

exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o 

disposto no inciso III, §3º do art. 496 do CPC, já que o valor da 

condenação, nitidamente, não excederá a 100 (cem) salários mínimos. 

P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte demandante para, no 

prazo de 30 (trinta) dias, pugnar o que entender de direito. Transcorrido 

“in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e providências de 

estilo, sem prejuízo de seu desarquivamento, independentemente do 

recolhimento de taxa, se requerido no prazo legal. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito [1] No que tange aos 

juros, seguindo recente entendimento jurisprudencial, serão de 1% ao 
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mês, contados a partir da citação quanto às parcelas anteriores a ela, até 

a data em que entrou em vigor a Lei n. 11.960/2009, ou seja, em 

29.06.2009, a partir do que aplicará a taxa de 0,5% ao mês. Nesse 

sentido: EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA 

TESTEMUNHAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE 

MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS. 1. 

Requisito etário devidamente comprovado nos autos. 2. Início razoável de 

prova material corroborada pela prova testemunhal confirma o exercício 

da atividade rural pelo número de meses correspondentes à carência legal 

do benefício, a teor do disposto no art. 48, §§ 1º e 2º e 142, da Lei n. 

8.213/91. 3. No caso, não provou o INSS a circunstância de que o 

rendimento da mulher, enquanto servidora pública, era elevado e que a 

sua renda era suficiente ou a mais relevante para o sustento do grupo 

familiar. "A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar 

desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização 

do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser 

analisada no caso concreto". (Súmula n. 41 da TNU). 4. Direito ao 

benefício de aposentadoria rural por idade como segurado especial 

reconhecido, a partir do ajuizamento da ação, conforme pedido constante 

na inicial. 5. As prestações em atraso devem ser pagas a partir da 

propositura da ação, ou do requerimento administrativo, caso existente. A 

correção monetária incide sobre o débito previdenciário, a partir do 

vencimento de cada prestação, conforme Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. devendo-se, contudo, 

aplicar-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei 11960/2009, tendo em 

vista a imprestabilidade da TR - atualmente usada na remuneração das 

cadernetas de poupança - como índice de correção monetária de débitos 

judiciais, conforme assentado pelo STF no julgamento da ADI n. 493/DF. 

Os juros moratórios são devidos no percentual de 1% (hum por cento) do 

valor de cada parcela vencida incidindo esse taxa até a entrada em vigor 

da Lei n. 11960/2009, a partir de quando devem ser reduzidos para 0,5% 

(meio por cento) ao mês, tendo em vista que esses são os juros aplicados 

nas cadernetas de poupança-, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua 

confirmação, ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da 

apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111/STJ. 7. 

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§ 3º do artigo109 da CF/88), o INSS está isento de 

custas, quando a lei estadual específica prevê a isenção, caso dos 

Estados de Minas Gerais, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 8. Devida a 

tutela antecipada da obrigação de fazer, haja vista o "periculum in mora", 

decorrente da natureza alimentar da verba e a verossimilhança das 

alegações, inequívoca neste momento, cumpridos, portanto os requisitos 

do artigo 273 c/c 461,§ 3º do CPC. (Portanto, deve ser o INSS intimado 

para implantar, de imediato, o benefício, independentemente do trânsito em 

julgado da sentença, ressalvadas as parcelas atrasadas, que devem 

aguardar o julgamento definitivo da demanda) ou (Portanto, deve ser 

mantida a tutela antecipada deferida em 1º grau de jurisdição, 

condicionado o pagamento das parcelas em atraso ao trânsito em julgado 

da sentença) 9. No tocante à multa, embora, em princípio cabível sua 

aplicação em decorrência de descumprimento de obrigação de fazer, em 

desfavor da Fazenda Pública , como já decidido pelo STJ (REsp 

504321/RS; 5ª. T; Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ 11.12.2006,p.407), é 

pacífico o entendimento desta turma que seu arbitramento não pode se dar 

imposição não pode se dar previamente, mas somente após constatação 

do efetivo descumprimento do julgado (AC 0068882-14.2011.4.01.9199 / 

TO, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO FERNANDES DE ALMEIDA (CONV.), 

SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.1562 de 03/07/2013, inter plures), 10. 

Apelação da parte autora provida. ACÓRDÃO. A Turma, à unanimidade, 

deu provimento à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator. 

2ª Turma do TRF/1ª Região 24/07/2013. Juiz Federal RENATO MARTINS 

P R A T E S ,  R e l a t o r  C o n v o c a d o .  A P E L A Ç Ã O  C Í V E L 

0 0 3 1 5 7 8 - 4 4 . 2 0 1 2 . 4 . 0 1 . 9 1 9 9 / M T , P r o c e s s o  n a  O r i g e m : 

80715620108110002, RELATOR (A) : DESEMBARGADORA FEDERAL 

NEUZA MARIA ALVES DA SILVA, APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, PROCURADORA : ADRIANA MAIA VENTURINI, 

APELADO : JOSE GUMERCINDO DE ARRUDA, ADVOGADOS : GISELIA 

SILVA ROCHA E OUTROS (AS), REC. ADESIVO : JOSE GUMERCINDO DE 

ARRUDA. (grifei e negritei) [2] “III - A correção monetária sobre os débitos 

previdenciários incide a partir do vencimento de cada benefício não pago, 

Súmula 148 do STJ” (TJ/MT, 1ª Câmara Cível, Reexame Necessário de 

Sentença c/ Recurso de Apelação Cível n. 36/2004 - Classe II - 27 - 

Comarca de Tangará da Serra/MT, julgamento unânime em 18.07.2005, 

dele tomando parte a Exmª. Drª. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO (Relatora), 

o Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (Revisor) e o 

Exmo. Sr. Dr. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Vogal)). Súmula 148 do 

STJ: “Os débitos relativos a beneficio previdenciário, vencidos e cobrados 

em juízo apos a vigência da lei nr. 6.899/81, devem ser corrigidos 

monetariamente na forma prevista nesse diploma legal”. [3] TRF da 1ª 

Região, AC 0072325-07.2010.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, JUIZ 

FEDERAL CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES (CONV.), e-DJF1 p.49 

de 12/04/2011, 21/03/2011.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000347-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000347-39.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA CAROLINA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de 

Auxílio Doença c/c em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por MARIA CAROLINA DA SILVA em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir mais condições 

de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio doença em 

sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para 

aposentadoria por invalidez. Com a inicial foram juntados os documentos 

de id nº 18380825/18381465. A exordial foi recebida em id nº 18532959, 

oportunidade em que fora determinada a citação da demandada, indeferido 

o pedido de tutela, bem como nomeado médico perito. Embora devidamente 

citada, a Autarquia demandada não apresentou contestação, conforme id 

nº 21385786. Perícia médica aportada em id nº 24851404. A despeito de 

intimadas, as partes deixaram transcorrer o prazo sem apresentarem 

manifestação. Após, vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, considerando que a requerida mesmo 

devidamente citada não apresentou contestação, consoante certidão de id 

nº 21385786, DECRETO a sua revelia, nos limites do art. 344 e 345, ambos 

do CPC. Pois bem.Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em 

saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), 

todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, o qual 

encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como 

finalidade mostrar o procedimento e os princípios norteadores dos planos 

de benefício da Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para 

sua manutenção em razão de incapacidade entre outras situações 

previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal de 1988 em seu 

artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de doença pelo 

órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais sobre o 

auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A 

previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 
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“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou 

evidenciado que o demandante não preenche os pressupostos para o 

deferimento do estabelecimento do auxílio-doença, consoante às provas 

amealhadas aos autos. Explico. Quanto à comprovação da condição de 

segurado, a parte autora comprovou que detinha qualidade de segurada 

quando do requerimento administrativo, consoante documentos de id nº 

18381460, donde se depreende que a autora preencheu o tempo de 

carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os 

referidos documentos, verifica-se que a autora faz jus a concessão dos 

benefícios, desde que comprovada a incapacidade e que não tenha 

perdido a condição de segurado quando se quedou enferma, bem como 

em caso de ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou 

trabalho. Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” 

asseverou: “(...) Apresenta quadro de transtorno de humor com 

recuperação prognóstica esperada, em tratamento atual ideal, não 

configurando incapacidade laborativa neste ato pericial (...)”. Ocorre que, 

em que pese a qualidade de segurado, o autor não se encontra 

incapacitado para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade 

laborativa, como bem descrito pelo perito judicial. Registre-se que, em que 

pese a autora requerer a procedência do feito, tal não merece 

acolhimento, porquanto não constar dos autos outras provas 

contundentes a afastar a conclusão firmada, sendo assim a perícia judicial 

devidamente apta a ensejar o julgamento do feito. Nesse sentido: 

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. DESNECESSIDADE. 

INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Pedido de Uniformização 

interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que deu provimento 

ao recurso da parte ré, reformando a sentença de primeiro grau, para 

julgar improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-doença. Colhe-se do acórdão a fundamentação que segue: 

“[...]EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. 

RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE. 

PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO 

AUTOR. 1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido 

o período de carência exigível legalmente, ficar incapacitado para seu 

trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. Já a 

aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida 

ao segurado que, cumprida a carência exigida, quando foro o caso, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. 2. Para a concessão de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, exige-se a carência de 12 

(doze) contribuições mensais, e, no caso de segurado especial, há que se 

comprovar a qualidade de trabalhador rural. 3. Hipótese em que o juízo 

monocrático, diante de laudo pericial (anexo nº. 28) que atestou a 

existência de limitação para o exercício de atividade na agricultura, bem 

como considerando as condições pessoais e sociais da parte autora, 

concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença desde a cessação do 

benefício (12/02/2007). 4. Detida análise do laudo acostado aos autos, 

todavia, indica a inexistência de incapacidade para o exercício da 

atividade laborativa, não se mostrando suficiente à concessão do 

benefício pleiteado a mera limitação para o exercício das atividades 

informadas, decorrente de “doença discal lombar degenerativa”. 5. Não 

bastasse a conclusão extraída a partir da prova técnica, trouxe aos autos 

a autarquia prova de que a autora já se encontrava aposentada por idade, 

na qualidade de segurada especial, desde 07/12/2011 (PLENUS – anexo 

nº. 36), benefício cessado em 31/05/2014 diante de tutela concessiva de 

auxílio-doença. 6. Diante deste contexto, seria, em tese, viável a busca 

pelos valores retroativos devidos no período compreendido entre a 

cessação do benefício de auxílio-doença (12/02/2007) até a implantação 

do benefício de aposentadoria por idade (07/12/2011); todavia, tal 

possibilidade não se confirma em face da conclusão pericial constante 

dos autos, no sentido de que a autora apresentava apenas limitação e não 

incapacidade. 7. Frise-se que o laudo não vincula a convicção judicial; 

contudo, considerando que não há nos autos outros documentos capazes 

de infirmar a conclusão pericial, ele constitui ferramenta fundamental para 

reconhecer a inexistência de incapacidade. 8. Recurso inominado do autor 

improvido e recurso inominado do INSS provido, para julgar a demanda 

improcedente. 9. Tutela antecipada que se revoga, bem como quaisquer 

dos seus efeitos, pelo que deve a autarquia restabelecer o benefício de 

aposentadoria por idade (NB 151.053.100-6), cessado por ocasião do 

cumprimento da medida liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos 

os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção 

Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso inominado do autor e DAR PROVIMENTO ao 

recurso inominado do INSS, nos termos do Voto-Ementa do Juiz Relator. 

[...]” 2. Em seu incidente, a parte autora alega que o acórdão recorrido 

contraria a jurisprudência desta TNU (Súmula 47: “Uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez.”) e da 5ª Turma Recursal de São Paulo (Processo 

00562318820104036301), a qual adotou o entendimento de que “O juiz 

não está totalmente vinculado às conclusões do laudo pericial quando 

presentes outros elementos plenamente hábeis à formação da sua 

convicção, desde que o faça de forma fundamentada”. 3. O incidente de 

uniformização foi inadmitido na origem, com agravo na forma do RITNU. 4. 

O acórdão recorrido se baseou em questões de fato pontuais, cuja 

similitude com o caso julgado pelo acórdão indicado como paradigma 

exigiria reexame de prova, inviável em sede de uniformização de 

jurisprudência. 5. Ademais, o acórdão recorrido não contraria o 

entendimento atual da TNU: quando o julgador não reconhece 

incapacidade para o trabalho, não tem obrigação de analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado, muito embora não fique impedido de fazer 

tal análise se, segundo seu livre convencimento motivado, entender 

cabível. A TNU já decidiu que “quando o juiz conclui que não há 

incapacidade para o trabalho, não fica obrigado a examinar as condições 

pessoais e sociais (Processo nº 0507072-34.2009.4.05.8101, Rel. Juiz 

Rogério Moreira Alves, DOU 1º/02/2013). “Quando negada a incapacidade 

para o trabalho habitual, forçoso inadmitir o exame das condições 

pessoais, já que o mesmo não pode, por si só, afastar a conclusão sobre 

a aptidão laboral calcada na valoração de prova pericial” (Processo nº 

0020741-39.2009.4.03.6301, Rel. Juiz André Carvalho Monteiro, DOU 

22/3/2013). 6. A análise das condições pessoais e sociais do segurado só 

é obrigatória para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez e 

quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho (Processo 

0506386-42.2009.4.05.8101, Rel. Juíza Simone Lemos Fernandes, DJ 

25/4/2012; Processo 5010366-27.2011.4.04.7001, Rel. Juiz Gláucio Maciel, 

julgado em 17/4/2013). A Turma Recursal encampou a conclusão pela 

ausência de incapacidade para o trabalho. Como não reconheceu 

incapacidade laboral, o acórdão recorrido não estava obrigado a analisar 

as condições pessoais e sociais do segurado. 7. Diante dessas 

considerações, não conheço o pedido de uniformização interposto. (TNU - 

PEDILEF: 05003807520124058404, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL 

MACHADO DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de 

Publicação: 09/10/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. REAJUSTE DE PREÇOS. VALOR 

APURADO MEDIANTE PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES E SUJEITA AO CONTRADITÓRIO.INEXISTÊNCIA DE 

UNILATERALIDADE.PARECERES TÉCNICOS. PROVAS UNILATERAIS. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS DO 

LAUDO PERICIAL.RECOLHIMENTO DO ISS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA POR EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DA 

DEMANDA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.RELATÓRIO: (TJPR - 5ª 

C.Cível - AC - 1484438-3 - Matinhos - Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime 

- J. 03.05.2016)” Nesse diapasão, entendo que o autor não demonstrou o 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou 

seja, que está incapacitado para o labor, razão pela qual não faz jus ao 

benefício previdenciário postulado. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. I- Entre 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 523 de 1008



os requisitos previstos na Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91), faz-se 

mister a comprovação da incapacidade permanente da parte autora - em 

se tratando de aposentadoria por invalidez - ou temporária, no caso de 

auxílio doença. II- In casu, a alegada incapacidade da parte autora não 

ficou comprovada na perícia médica judicial realizada. III- Apelação da 

parte autora improvida. (TRF-3 - Ap: 00347967520174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

19/02/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/03/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 

IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. - A perícia 

realizada por médico especialista em oftalmologia guarda pertinência com 

a doença alegada pelo autor, visão monocular, inexistindo nulidade sob a 

alegação de incapacidade técnica - Não sendo comprovada a invalidez, a 

aposentadoria a tal título não pode ser deferida - Preliminar rejeitada - 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10443080389465001 MG, Relator: 

Cabral da Silva, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 

23/11/2018)” Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

constantes na exordial, e, por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do 

CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000347-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CAROLINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000347-39.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA CAROLINA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de 

Auxílio Doença c/c em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por MARIA CAROLINA DA SILVA em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir mais condições 

de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio doença em 

sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para 

aposentadoria por invalidez. Com a inicial foram juntados os documentos 

de id nº 18380825/18381465. A exordial foi recebida em id nº 18532959, 

oportunidade em que fora determinada a citação da demandada, indeferido 

o pedido de tutela, bem como nomeado médico perito. Embora devidamente 

citada, a Autarquia demandada não apresentou contestação, conforme id 

nº 21385786. Perícia médica aportada em id nº 24851404. A despeito de 

intimadas, as partes deixaram transcorrer o prazo sem apresentarem 

manifestação. Após, vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, considerando que a requerida mesmo 

devidamente citada não apresentou contestação, consoante certidão de id 

nº 21385786, DECRETO a sua revelia, nos limites do art. 344 e 345, ambos 

do CPC. Pois bem.Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em 

saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), 

todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, o qual 

encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como 

finalidade mostrar o procedimento e os princípios norteadores dos planos 

de benefício da Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para 

sua manutenção em razão de incapacidade entre outras situações 

previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal de 1988 em seu 

artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de doença pelo 

órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais sobre o 

auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A 

previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou 

evidenciado que o demandante não preenche os pressupostos para o 

deferimento do estabelecimento do auxílio-doença, consoante às provas 

amealhadas aos autos. Explico. Quanto à comprovação da condição de 

segurado, a parte autora comprovou que detinha qualidade de segurada 

quando do requerimento administrativo, consoante documentos de id nº 

18381460, donde se depreende que a autora preencheu o tempo de 

carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os 

referidos documentos, verifica-se que a autora faz jus a concessão dos 

benefícios, desde que comprovada a incapacidade e que não tenha 

perdido a condição de segurado quando se quedou enferma, bem como 

em caso de ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou 

trabalho. Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” 

asseverou: “(...) Apresenta quadro de transtorno de humor com 

recuperação prognóstica esperada, em tratamento atual ideal, não 

configurando incapacidade laborativa neste ato pericial (...)”. Ocorre que, 

em que pese a qualidade de segurado, o autor não se encontra 

incapacitado para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade 

laborativa, como bem descrito pelo perito judicial. Registre-se que, em que 

pese a autora requerer a procedência do feito, tal não merece 

acolhimento, porquanto não constar dos autos outras provas 

contundentes a afastar a conclusão firmada, sendo assim a perícia judicial 

devidamente apta a ensejar o julgamento do feito. Nesse sentido: 

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. DESNECESSIDADE. 

INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Pedido de Uniformização 

interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que deu provimento 

ao recurso da parte ré, reformando a sentença de primeiro grau, para 

julgar improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-doença. Colhe-se do acórdão a fundamentação que segue: 

“[...]EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. 

RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE. 

PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO 

AUTOR. 1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido 

o período de carência exigível legalmente, ficar incapacitado para seu 

trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. Já a 

aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida 

ao segurado que, cumprida a carência exigida, quando foro o caso, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. 2. Para a concessão de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, exige-se a carência de 12 

(doze) contribuições mensais, e, no caso de segurado especial, há que se 

comprovar a qualidade de trabalhador rural. 3. Hipótese em que o juízo 

monocrático, diante de laudo pericial (anexo nº. 28) que atestou a 

existência de limitação para o exercício de atividade na agricultura, bem 
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como considerando as condições pessoais e sociais da parte autora, 

concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença desde a cessação do 

benefício (12/02/2007). 4. Detida análise do laudo acostado aos autos, 

todavia, indica a inexistência de incapacidade para o exercício da 

atividade laborativa, não se mostrando suficiente à concessão do 

benefício pleiteado a mera limitação para o exercício das atividades 

informadas, decorrente de “doença discal lombar degenerativa”. 5. Não 

bastasse a conclusão extraída a partir da prova técnica, trouxe aos autos 

a autarquia prova de que a autora já se encontrava aposentada por idade, 

na qualidade de segurada especial, desde 07/12/2011 (PLENUS – anexo 

nº. 36), benefício cessado em 31/05/2014 diante de tutela concessiva de 

auxílio-doença. 6. Diante deste contexto, seria, em tese, viável a busca 

pelos valores retroativos devidos no período compreendido entre a 

cessação do benefício de auxílio-doença (12/02/2007) até a implantação 

do benefício de aposentadoria por idade (07/12/2011); todavia, tal 

possibilidade não se confirma em face da conclusão pericial constante 

dos autos, no sentido de que a autora apresentava apenas limitação e não 

incapacidade. 7. Frise-se que o laudo não vincula a convicção judicial; 

contudo, considerando que não há nos autos outros documentos capazes 

de infirmar a conclusão pericial, ele constitui ferramenta fundamental para 

reconhecer a inexistência de incapacidade. 8. Recurso inominado do autor 

improvido e recurso inominado do INSS provido, para julgar a demanda 

improcedente. 9. Tutela antecipada que se revoga, bem como quaisquer 

dos seus efeitos, pelo que deve a autarquia restabelecer o benefício de 

aposentadoria por idade (NB 151.053.100-6), cessado por ocasião do 

cumprimento da medida liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos 

os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção 

Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso inominado do autor e DAR PROVIMENTO ao 

recurso inominado do INSS, nos termos do Voto-Ementa do Juiz Relator. 

[...]” 2. Em seu incidente, a parte autora alega que o acórdão recorrido 

contraria a jurisprudência desta TNU (Súmula 47: “Uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez.”) e da 5ª Turma Recursal de São Paulo (Processo 

00562318820104036301), a qual adotou o entendimento de que “O juiz 

não está totalmente vinculado às conclusões do laudo pericial quando 

presentes outros elementos plenamente hábeis à formação da sua 

convicção, desde que o faça de forma fundamentada”. 3. O incidente de 

uniformização foi inadmitido na origem, com agravo na forma do RITNU. 4. 

O acórdão recorrido se baseou em questões de fato pontuais, cuja 

similitude com o caso julgado pelo acórdão indicado como paradigma 

exigiria reexame de prova, inviável em sede de uniformização de 

jurisprudência. 5. Ademais, o acórdão recorrido não contraria o 

entendimento atual da TNU: quando o julgador não reconhece 

incapacidade para o trabalho, não tem obrigação de analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado, muito embora não fique impedido de fazer 

tal análise se, segundo seu livre convencimento motivado, entender 

cabível. A TNU já decidiu que “quando o juiz conclui que não há 

incapacidade para o trabalho, não fica obrigado a examinar as condições 

pessoais e sociais (Processo nº 0507072-34.2009.4.05.8101, Rel. Juiz 

Rogério Moreira Alves, DOU 1º/02/2013). “Quando negada a incapacidade 

para o trabalho habitual, forçoso inadmitir o exame das condições 

pessoais, já que o mesmo não pode, por si só, afastar a conclusão sobre 

a aptidão laboral calcada na valoração de prova pericial” (Processo nº 

0020741-39.2009.4.03.6301, Rel. Juiz André Carvalho Monteiro, DOU 

22/3/2013). 6. A análise das condições pessoais e sociais do segurado só 

é obrigatória para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez e 

quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho (Processo 

0506386-42.2009.4.05.8101, Rel. Juíza Simone Lemos Fernandes, DJ 

25/4/2012; Processo 5010366-27.2011.4.04.7001, Rel. Juiz Gláucio Maciel, 

julgado em 17/4/2013). A Turma Recursal encampou a conclusão pela 

ausência de incapacidade para o trabalho. Como não reconheceu 

incapacidade laboral, o acórdão recorrido não estava obrigado a analisar 

as condições pessoais e sociais do segurado. 7. Diante dessas 

considerações, não conheço o pedido de uniformização interposto. (TNU - 

PEDILEF: 05003807520124058404, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL 

MACHADO DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de 

Publicação: 09/10/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. REAJUSTE DE PREÇOS. VALOR 

APURADO MEDIANTE PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES E SUJEITA AO CONTRADITÓRIO.INEXISTÊNCIA DE 

UNILATERALIDADE.PARECERES TÉCNICOS. PROVAS UNILATERAIS. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS DO 

LAUDO PERICIAL.RECOLHIMENTO DO ISS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA POR EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DA 

DEMANDA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.RELATÓRIO: (TJPR - 5ª 

C.Cível - AC - 1484438-3 - Matinhos - Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime 

- J. 03.05.2016)” Nesse diapasão, entendo que o autor não demonstrou o 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou 

seja, que está incapacitado para o labor, razão pela qual não faz jus ao 

benefício previdenciário postulado. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. I- Entre 

os requisitos previstos na Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91), faz-se 

mister a comprovação da incapacidade permanente da parte autora - em 

se tratando de aposentadoria por invalidez - ou temporária, no caso de 

auxílio doença. II- In casu, a alegada incapacidade da parte autora não 

ficou comprovada na perícia médica judicial realizada. III- Apelação da 

parte autora improvida. (TRF-3 - Ap: 00347967520174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

19/02/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/03/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 

IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. - A perícia 

realizada por médico especialista em oftalmologia guarda pertinência com 

a doença alegada pelo autor, visão monocular, inexistindo nulidade sob a 

alegação de incapacidade técnica - Não sendo comprovada a invalidez, a 

aposentadoria a tal título não pode ser deferida - Preliminar rejeitada - 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10443080389465001 MG, Relator: 

Cabral da Silva, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 

23/11/2018)” Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

constantes na exordial, e, por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do 

CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito
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Processo Número: 1000347-39.2019.8.11.0011
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DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000347-39.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIA CAROLINA DA SILVA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Cuida-se de “Ação de Concessão de 

Auxílio Doença c/c em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de 

Antecipação de Tutela” proposta por MARIA CAROLINA DA SILVA em 

face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos, sob o fundamento de não possuir mais condições 

de trabalhar, necessitando assim, de percepção de auxílio doença em 

sede de antecipação da tutela convertendo, se for o caso, para 

aposentadoria por invalidez. Com a inicial foram juntados os documentos 

de id nº 18380825/18381465. A exordial foi recebida em id nº 18532959, 

oportunidade em que fora determinada a citação da demandada, indeferido 

o pedido de tutela, bem como nomeado médico perito. Embora devidamente 

citada, a Autarquia demandada não apresentou contestação, conforme id 

nº 21385786. Perícia médica aportada em id nº 24851404. A despeito de 

intimadas, as partes deixaram transcorrer o prazo sem apresentarem 

manifestação. Após, vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De pronto, considerando que a requerida mesmo 

devidamente citada não apresentou contestação, consoante certidão de id 

nº 21385786, DECRETO a sua revelia, nos limites do art. 344 e 345, ambos 
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do CPC. Pois bem.Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em 

saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), 

todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, o qual 

encontra fundamento na Lei 8.213/91, legislação esta que tem como 

finalidade mostrar o procedimento e os princípios norteadores dos planos 

de benefício da Previdência Social, garantindo as pessoas, meios para 

sua manutenção em razão de incapacidade entre outras situações 

previstas no ordenamento legal. A Constituição Federal de 1988 em seu 

artigo 201, também assegura a cobertura dos eventos de doença pelo 

órgão da Previdência Social. Neste cenário, as regras gerais sobre o 

auxílio-doença foram mantidas pela Ec. Nº 20. Vejamos: “Art. 201. A 

previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 

caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 

preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, 

a: I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade 

avançada;” O Auxílio-doença é um beneficio por incapacidade devido ao 

segurado do INSS que estiver impedido de trabalhar por doença ou 

acidente, ou por prescrição médica, por mais de 15 (quinze) dias, que o 

torne incapaz temporariamente para o trabalho, conforme disposto no 

artigo 59 da Lei 8.213/91, cujo caput reza que “O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 

de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Para a concessão de auxílio-doença, mister o atendimento a alguns 

requisitos: (a) a qualidade de segurado do requerente; (b) o cumprimento 

da carência de 12 contribuições mensais; (c) a superveniência de moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a 

subsistência; e (d) o caráter temporário da incapacidade. Nesse sentido: 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. 

COMPROVAÇÃO. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do 

benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) 

cumprimento da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência 

de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de qualquer atividade 

que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo da incapacidade. 2. 

Requisitos preenchidos. TRF-4 - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO : 

APELREEX 78533320134049999 SC 0007853-33.2013.404.9999, Orgão 

Julgador QUINTA TURMA Publicação D.E. 28/01/2016 Julgamento 15 de 

Dezembro de 2015 Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ)” In casu, restou 

evidenciado que o demandante não preenche os pressupostos para o 

deferimento do estabelecimento do auxílio-doença, consoante às provas 

amealhadas aos autos. Explico. Quanto à comprovação da condição de 

segurado, a parte autora comprovou que detinha qualidade de segurada 

quando do requerimento administrativo, consoante documentos de id nº 

18381460, donde se depreende que a autora preencheu o tempo de 

carência previsto no art. 25, I, da Lei 8.213/06. Volvendo os olhos para os 

referidos documentos, verifica-se que a autora faz jus a concessão dos 

benefícios, desde que comprovada a incapacidade e que não tenha 

perdido a condição de segurado quando se quedou enferma, bem como 

em caso de ter tido sua doença/enfermidade agravada com o tempo ou 

trabalho. Analisando a prova pericial, observa-se que o “expert” 

asseverou: “(...) Apresenta quadro de transtorno de humor com 

recuperação prognóstica esperada, em tratamento atual ideal, não 

configurando incapacidade laborativa neste ato pericial (...)”. Ocorre que, 

em que pese a qualidade de segurado, o autor não se encontra 

incapacitado para o trabalho, não havendo que se falar em incapacidade 

laborativa, como bem descrito pelo perito judicial. Registre-se que, em que 

pese a autora requerer a procedência do feito, tal não merece 

acolhimento, porquanto não constar dos autos outras provas 

contundentes a afastar a conclusão firmada, sendo assim a perícia judicial 

devidamente apta a ensejar o julgamento do feito. Nesse sentido: 

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA 

O TRABALHO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. DESNECESSIDADE. 

INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Pedido de Uniformização 

interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que deu provimento 

ao recurso da parte ré, reformando a sentença de primeiro grau, para 

julgar improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de 

auxílio-doença. Colhe-se do acórdão a fundamentação que segue: 

“[...]EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. 

RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE. 

PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO 

AUTOR. 1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido 

o período de carência exigível legalmente, ficar incapacitado para seu 

trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. Já a 

aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida 

ao segurado que, cumprida a carência exigida, quando foro o caso, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga 

enquanto permanecer nessa condição. 2. Para a concessão de 

auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, exige-se a carência de 12 

(doze) contribuições mensais, e, no caso de segurado especial, há que se 

comprovar a qualidade de trabalhador rural. 3. Hipótese em que o juízo 

monocrático, diante de laudo pericial (anexo nº. 28) que atestou a 

existência de limitação para o exercício de atividade na agricultura, bem 

como considerando as condições pessoais e sociais da parte autora, 

concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença desde a cessação do 

benefício (12/02/2007). 4. Detida análise do laudo acostado aos autos, 

todavia, indica a inexistência de incapacidade para o exercício da 

atividade laborativa, não se mostrando suficiente à concessão do 

benefício pleiteado a mera limitação para o exercício das atividades 

informadas, decorrente de “doença discal lombar degenerativa”. 5. Não 

bastasse a conclusão extraída a partir da prova técnica, trouxe aos autos 

a autarquia prova de que a autora já se encontrava aposentada por idade, 

na qualidade de segurada especial, desde 07/12/2011 (PLENUS – anexo 

nº. 36), benefício cessado em 31/05/2014 diante de tutela concessiva de 

auxílio-doença. 6. Diante deste contexto, seria, em tese, viável a busca 

pelos valores retroativos devidos no período compreendido entre a 

cessação do benefício de auxílio-doença (12/02/2007) até a implantação 

do benefício de aposentadoria por idade (07/12/2011); todavia, tal 

possibilidade não se confirma em face da conclusão pericial constante 

dos autos, no sentido de que a autora apresentava apenas limitação e não 

incapacidade. 7. Frise-se que o laudo não vincula a convicção judicial; 

contudo, considerando que não há nos autos outros documentos capazes 

de infirmar a conclusão pericial, ele constitui ferramenta fundamental para 

reconhecer a inexistência de incapacidade. 8. Recurso inominado do autor 

improvido e recurso inominado do INSS provido, para julgar a demanda 

improcedente. 9. Tutela antecipada que se revoga, bem como quaisquer 

dos seus efeitos, pelo que deve a autarquia restabelecer o benefício de 

aposentadoria por idade (NB 151.053.100-6), cessado por ocasião do 

cumprimento da medida liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos 

os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção 

Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso inominado do autor e DAR PROVIMENTO ao 

recurso inominado do INSS, nos termos do Voto-Ementa do Juiz Relator. 

[...]” 2. Em seu incidente, a parte autora alega que o acórdão recorrido 

contraria a jurisprudência desta TNU (Súmula 47: “Uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez.”) e da 5ª Turma Recursal de São Paulo (Processo 

00562318820104036301), a qual adotou o entendimento de que “O juiz 

não está totalmente vinculado às conclusões do laudo pericial quando 

presentes outros elementos plenamente hábeis à formação da sua 

convicção, desde que o faça de forma fundamentada”. 3. O incidente de 

uniformização foi inadmitido na origem, com agravo na forma do RITNU. 4. 

O acórdão recorrido se baseou em questões de fato pontuais, cuja 

similitude com o caso julgado pelo acórdão indicado como paradigma 

exigiria reexame de prova, inviável em sede de uniformização de 

jurisprudência. 5. Ademais, o acórdão recorrido não contraria o 

entendimento atual da TNU: quando o julgador não reconhece 

incapacidade para o trabalho, não tem obrigação de analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado, muito embora não fique impedido de fazer 

tal análise se, segundo seu livre convencimento motivado, entender 

cabível. A TNU já decidiu que “quando o juiz conclui que não há 

incapacidade para o trabalho, não fica obrigado a examinar as condições 

pessoais e sociais (Processo nº 0507072-34.2009.4.05.8101, Rel. Juiz 

Rogério Moreira Alves, DOU 1º/02/2013). “Quando negada a incapacidade 

para o trabalho habitual, forçoso inadmitir o exame das condições 

pessoais, já que o mesmo não pode, por si só, afastar a conclusão sobre 

a aptidão laboral calcada na valoração de prova pericial” (Processo nº 

0020741-39.2009.4.03.6301, Rel. Juiz André Carvalho Monteiro, DOU 

22/3/2013). 6. A análise das condições pessoais e sociais do segurado só 

é obrigatória para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez e 
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quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho (Processo 

0506386-42.2009.4.05.8101, Rel. Juíza Simone Lemos Fernandes, DJ 

25/4/2012; Processo 5010366-27.2011.4.04.7001, Rel. Juiz Gláucio Maciel, 

julgado em 17/4/2013). A Turma Recursal encampou a conclusão pela 

ausência de incapacidade para o trabalho. Como não reconheceu 

incapacidade laboral, o acórdão recorrido não estava obrigado a analisar 

as condições pessoais e sociais do segurado. 7. Diante dessas 

considerações, não conheço o pedido de uniformização interposto. (TNU - 

PEDILEF: 05003807520124058404, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL 

MACHADO DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de 

Publicação: 09/10/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. REAJUSTE DE PREÇOS. VALOR 

APURADO MEDIANTE PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS 

PARTES E SUJEITA AO CONTRADITÓRIO.INEXISTÊNCIA DE 

UNILATERALIDADE.PARECERES TÉCNICOS. PROVAS UNILATERAIS. 

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS DO 

LAUDO PERICIAL.RECOLHIMENTO DO ISS E CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA POR EXPRESSA 

PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DA 

DEMANDA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.RELATÓRIO: (TJPR - 5ª 

C.Cível - AC - 1484438-3 - Matinhos - Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime 

- J. 03.05.2016)” Nesse diapasão, entendo que o autor não demonstrou o 

fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou 

seja, que está incapacitado para o labor, razão pela qual não faz jus ao 

benefício previdenciário postulado. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. I- Entre 

os requisitos previstos na Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91), faz-se 

mister a comprovação da incapacidade permanente da parte autora - em 

se tratando de aposentadoria por invalidez - ou temporária, no caso de 

auxílio doença. II- In casu, a alegada incapacidade da parte autora não 

ficou comprovada na perícia médica judicial realizada. III- Apelação da 

parte autora improvida. (TRF-3 - Ap: 00347967520174039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL NEWTON DE LUCCA, Data de Julgamento: 

19/02/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:05/03/2018)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. 

IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. - A perícia 

realizada por médico especialista em oftalmologia guarda pertinência com 

a doença alegada pelo autor, visão monocular, inexistindo nulidade sob a 

alegação de incapacidade técnica - Não sendo comprovada a invalidez, a 

aposentadoria a tal título não pode ser deferida - Preliminar rejeitada - 

Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10443080389465001 MG, Relator: 

Cabral da Silva, Data de Julgamento: 13/11/2018, Data de Publicação: 

23/11/2018)” Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

constantes na exordial, e, por conseguinte, DECLARO o feito EXTINTO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC. 

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do 

CPC. P.R.I.C. Após o trânsito em julgado da sentença, AO ARQUIVO com 

as baixas e anotações de estilo. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de 

Direito
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Processo Número: 1003503-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIQUINHA PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE CERTIDÃO Para intimar o procurador da parte autora 

via DJE da r. decisão id 26736859 bem como para comparecer na 

audiência de Instrução designada para o dia 20/02/2020 às 15h30min 

fazendo-se acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme 

determinações da portaria nº.053/2016-CA. MIRASSOL D'OESTE, 22 de 

janeiro de 2020. Cleusa Roberto do Carmo Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 TELEFONE: (65) 32411391
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIQUINHA PESSOA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

GALILEU ZAMPIERI OAB - MT11574-O (ADVOGADO(A))
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FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003503-35.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): MARIQUINHA PESSOA RÉU: FUNDO DO REGIME GERAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL Vistos. Considerando que as circunstâncias da 

causa evidenciam ser improvável a composição amigável do litígio, nos 

termos do art. 357, do CPC, passo, desde logo, a sanear o processo e 

ordenar a produção da prova. De pronto, no que tange à preliminar 

aventada pela demandada, hei por bem em rejeitá-la, tendo em vista que o 

fato de a autora ter percebido outro benefício por incapacidade laborativa 

não afasta o interessem em requerer aposentadoria por idade rural, ao 

passo que o interesse de agir encontra-se devidamente caracterizado 

pelo requerimento administrativo constante dos autos. Assim, analisadas e 

afastadas as prejudiciais, DOU POR SANEADO O PROCESSO, passando à 

organização de sua instrução. Nesse ponto, repise-se, a parte 

demandante pugnou pela produção de prova testemunhal, enquanto a 

Autarquia Federal requereu depoimento pessoal do autor sob pena de 

confesso. A par disso, consoante o disposto no artigo 357 do Código de 

Processo Civil, FIXO como pontos controvertidos: a) qualidade de 

trabalhador rural ainda que descontínuo b) regime de economia familiar e 

c) período de tempo que trabalhou no campo. Dessa feita, DEFIRO a prova 

testemunhal, cujo rol deverá ser apresentado em no máximo 15 (quinze) 

dias antes da solenidade, devendo seu advogado informar ou intimar as 

testemunhas da data, horário e local da realização da solenidade, salvo 

exceções legais, sendo o não comparecimento presumido como 

desistência, nos termos do que preceituado pelo art.455, CPC. Outrossim, 

INDEFIRO o pleito de depoimento pessoal, eis que não influenciará no 

julgamento do feito, sendo a prova testemunhal suficiente a tanto. 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 20/02/2020, às 

15h30min. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 02 de 

dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda 

C.A.F.Lima Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 233530 Nr: 3925-66.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltinho Ferreira Martins MEI, Waltinho Ferreira 

Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado do exequente para manifestar no prazo legal, acerca 

da certidão de fls. 134, segue transcrita: Certifico, eu Oficial de Justiça 

abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado, que me 

dirigi à Rua 1º de Maio, 516 – Bairro Jardim São Paulo, e ali, após 

diligencias NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A PENHORA do bem indicado 

no mandado, devido não encontrar o referido veículo, pois fui recebido 

pelo Sr. Lucio de Brito, logo, este me disse que está morando a 04 (quatro) 

meses, nesse endereço, e que comprou a casa de um Sr. Chamado 

Amarildo, logo, me informou que o requerido WALTINHO FERREIRA 

MARTINS, residiu nessa casa a aproximadamente 05 (cinco) anos atrás, e 

que o mesmo foi embora e não deixou endereço. Diante do exposto 

devolvo o mandado em para os devidos fins. O referido é verdade e dou 

fé. Mirassol D’Oeste-MT, 16 de janeiro de 2020. Antonio Marcio da Silva, 

Oficial de Justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 243843 Nr: 4847-73.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tapajós Lar Center - Industria e Comércio de 

Artigos de Vidraçaria e Marmoaria Ltda - ME, Flavio de Paiva Mazali, Nabia 

Cristiane de Andrade, Ana Paula Mazali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:OAB/MS 19.645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jefferson Luis Fernandes 

Beato - OAB:3057/MT

 Intimo o advogado da parte autora para manifestar no prazo de 15 dias, 

acerca da certidão de fls. 156, a seguir transcrita: Certifico, eu Oficial de 

Justiça abaixo assinado que em cumprimento ao respeitável mandado, que 

me dirigi à Rua Almrante Tamandaré, 1590 – Jardim São Paulo, e ali, após 

diligencias NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A PENHORA do bem indicado 

no mandado, devido não encontrar a referida motocicleta, pois constatei 

que no referido endereço, está funcionado a empresa “Sensual Moda 

Íntima”, e fui recebido pela Sra. Silvana Santos Sales, proprietária da loja, e 

esta me disse que os requeridos NABIA CRISTIANE ANDRADE e FLÁVIO 

DE PAIVA ANDRADE, moravam em uma casa nos fundos da loja, e que os 

mesmos foram embora a mais de 03 anos, para o estado de Santa 

Catarina, mas não deixaram endereço. Diante do exposto devolvo o 

mandado em para os devidos fins. O referido é verdade e dou fé. Mirassol 

D’Oeste-MT, 16 de janeiro de 2020. Antonio Marcio da Silva, Oficial de 

Justiça.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002996-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE FERNANDES COUTINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimar o advogado da parte autora de que foi designado o dia 21/02/2020 

AS 16:30 HORAS, para a realização de perícia médica com o Dr. Luiz 

Carlos Pieroni, no Fórum local. Deverá o douto causídico informar a parte 

autora para que compareça à pericia designada munida dos seguintes 

itens: medicação que está utilizando, receita médica atualizada, exames 

complementares que identifiquem sua patologia e documento com foto 

para identificação. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002663-25.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

MOACIR JARDIM MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 22 de janeiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002087-32.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NASCIMENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono os presentes 

autos, para intimar o advogado da parte autora a fim de que se manifeste 

no feito, no prazo legal, acerca do laudo pericial juntado nos autos. 

Mirassol d'Oeste/MT, 22 de janeiro de 2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000022-30.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. D. S. (REQUERIDO)

E. M. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GESSIMAR CHARLES DE BARROS OAB - MT25483/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

A. D. S. N. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 2ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10 LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411620 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

intimá-lo de que foi nomeado para patrocinar a defesa dos requeridos 

devendo se manifestar no prazo legal. Mirassol D'Oeste/MT, 22 de janeiro 

de 2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001288-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA GONCALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCEL DE SA PEREIRA OAB - MT0012070A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1001288-23.2018.8.11.0011 

REQUERENTE: LUZIA GONCALVES DE JESUS REQUERIDO: 

CONSTRUTORA ROBERTO BRAGA Tendo em vista o teor do petitório de ID 

nº 26867175, redesigno a audiência de conciliação a ser realizada no 

CEJUSC para o dia 31 de março de 2020, às 13h00, horário oficial do 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se o necessário para a profícua 

realização da solenidade. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA 

FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003478-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO DA COSTA VIANA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003478-22.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): BRAULINO DA COSTA VIANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não se concilia e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito da parte autora na 

condição de idosa. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de abril de 2020, às 13h30, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o 

lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de 

testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes 

da data da audiência, nos termos do artigo 357, §4°, do Código de 

Processo Civil, indicando as que comparecerão independentemente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se 

a parte autarquia requerida mediante remessa dos autos. Mirassol 

D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal (Assinado e datado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001273-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Código nº 1001273-54.2018.11.0011 Os autos vieram conclusos ante o 

pedido de autorização para o patrono do requerido assinar um acordo 

realizado extrajudicialmente entre as partes, pois inviável a intimação 

pessoal do requerido. Antes de deliberar sobre o pedido, determino a 

intimação da autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte o termo 

do acordo no feito. Após, ao Ministério Público para manifestação. Empós, 

conclusos. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA 

FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001273-54.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES OAB - MT0019946A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. V. D. O. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Código nº 1001273-54.2018.11.0011 Os autos vieram conclusos ante o 

pedido de autorização para o patrono do requerido assinar um acordo 

realizado extrajudicialmente entre as partes, pois inviável a intimação 

pessoal do requerido. Antes de deliberar sobre o pedido, determino a 

intimação da autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte o termo 

do acordo no feito. Após, ao Ministério Público para manifestação. Empós, 

conclusos. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. HENRIQUETA 

FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição Legal (datado e 

assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000991-16.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA GONCALVES SIQUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI OAB - MT12472/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Código n.º 1000991-16.2018.8.11.0011 Os autos vieram conclusos diante 

do pedido de julgamento antecipado do mérito. Em que pese o pugnado 

pela autora, consigno que o feito se encontra com audiência agendada, 

momento em que será produzida a prova do efetivo labor rural, objeto 

imprescindível para a análise do mérito. Portanto, indefiro o pedido, 

devendo o feito aguardar em cartório a realização da solenidade outrora 

aprazada. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste-MT. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000427-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. S. (AUTOR(A))

E. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO OAB - MT24827/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. R. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000427-03.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

RAFAELA ROSSI SANTOS, E. R. S. REU: ROBSON DOS REIS SILVA 

Considerando o interesse externado entre as partes, designo audiência de 

conciliação a ser realizada perante o CEJUSC, para o dia 31 de março de 

2020, às 14h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Expeça-se o 

necessário para a profícua realização da solenidade. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal (Datado e assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000427-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. S. (AUTOR(A))

E. R. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO OAB - MT24827/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. R. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1000427-03.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

RAFAELA ROSSI SANTOS, E. R. S. REU: ROBSON DOS REIS SILVA 

Considerando o interesse externado entre as partes, designo audiência de 

conciliação a ser realizada perante o CEJUSC, para o dia 31 de março de 

2020, às 14h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Expeça-se o 

necessário para a profícua realização da solenidade. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal (Datado e assinado digitalmente)
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003591-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO THEODORO DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003591-73.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

PAULO THEODORO DO PRADO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Diante da justificativa apresentada pelo causídico 

no documento de ID 27251048, redesigno a solenidade outrora aprazada 

para o dia 30/03/2020, às 16h30min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

(Assinado e Datado Digitalmente) HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001978-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SEVERINO SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Autos: 1001978-52.2018.811.0011 Diante do pedido e justificativa 

apresentados pelo advogado da parte autora no documento de ID nº 

27251782, redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 

30/03/2020, às 17h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste/MT. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003590-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA LEITE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003590-88.2019.8.11.0011 

AUTOR(A): DAMIANA LEITE RIBEIRO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Diante do pedido e justificativa apresentados pelo 

advogado da parte autora no documento de ID nº 27251762, redesigno a 

solenidade outrora aprazada para o dia 30/03/2020, às 18h00, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Mirassol D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de 

Direito em Substituição Legal (Assinado e datado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261845 Nr: 2540-78.2018.811.0011

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André da Conceição Paiva - 

OAB:22.398, Guilherme Henrique Moraes - OAB:24464/O-MT, 

Luciana da Trindade Xavier - OAB:25621-0, Rodrigo da Silva Ferrari 

- OAB:21.828

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parterequerida, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 252125 Nr: 4150-18.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fransuelo Ferrai dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alvaro Campos das 

Neves Ribeiro - OAB:15.445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Almeida Tamandaré 

Novaes - OAB:19.946

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parteexecutada, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23218 Nr: 527-29.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Banck Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Da Roça Comércio de Produtos Agropecuarios 

Ltda, Alvaro Navarro Rodrigues, Gianne Seawright Rowe, James Elton 

Rowe, Janice Seawright

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anatoly Hodniuk Júnior - 

OAB:7963

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte executada, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2289 Nr: 452-68.1998.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Osmar Pavanelli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Rodrigues da Silva, Messias Alves da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana dos Santos Alvarez 

Ferreira - OAB:MT-5260, Manoel Alvares Campos - OAB:1.127-A, 

Manoel Alvares Campos Junior - OAB:9.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Silvio José Columbano Monez - OAB:8996

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23329 Nr: 645-05.2006.811.0011

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Pavanelli
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Rodrigues da Silva, Espólio de 

Messias Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:1.127-A, Manoel Alvares Campos Junior - OAB:9.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adermo Mussi - 

OAB:2.935-A, Silvio José Columbano Monez - OAB:8996

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225838 Nr: 4615-32.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Nelson Bento Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA DE ARAUJO FERILN - 

OAB:17546, DIONE KAROLINE GOMÇALVES HOLANDA - OAB:14554/E, 

Najla Milena Castro da Silva - OAB:13.630, Valéria Aparecida Soldá 

de Lima - OAB:9.495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215146 Nr: 2890-08.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT Comercio Transportes de Carnes Ltda, 

Waldir Vieira, Eneias Brito Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA DE PAULA SILVA - 

OAB:146714 , GILSON ADRIANE DE SOUZA - OAB:86343 MG, ROBERTA 

SARAIVA DE OLIVEIRA - OAB:124158 , VITOR E SILVA MARQUES - 

OAB:112969 MG

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parteexecutada, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75621 Nr: 1449-65.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT - Comércio e Transportes de Carnes Ltda, 

Waldir Vieira, Eneias Brito Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIELLY APPARECIDA 

STORTI ASSUNÇÃO - OAB:21240/O, GILSON ADRIANE DE SOUZA - 

OAB:86343 MG, Tales Henrique Ulhoa - OAB:134007

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parteexecutada, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249909 Nr: 2997-47.2017.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MT Comercio Transportes de Carnes Ltda, Waldir Vieira, 

Eneias Brito Nunes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:, GILSON ADRIANE DE SOUZA - OAB:86343 

MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o(a) advogado(a) da parte autora, para proceder com a 

devolução dos autos acima identificados à secretaria, os quais 

encontram-se e em carga além do prazo legal, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de perder o direito à vista fora do cartório, multa correspondente 

à metade do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos 

Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição de multa, 

conforme disposto no artigo 431 da CNGC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003937-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NOEMIA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Cód. 1003937-24.2019.8.11.0011 Compulsando detidamente os autos 

verifico que a parte requerente alega que a requerida está efetuando 

cobrança de juros e outros encargos ditos abusivos, contudo, não trouxe 

memorial de cálculo explicativo dos valores que entende ser devido, o que 

é imprescindível. Desta feita, DETERMINO a intimação da parte autora para 

que apresente nos autos memória de cálculo em tabela explicativa com o 

valor que entende devido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste/MT. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal (datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003887-95.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. BARBOSA & GOMES BARBOSA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENO ALMEIDA CARLOS OAB - MT21392/O (ADVOGADO(A))

DANIELA DA COSTA BARBOZA CARMO OAB - DF15576 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Código: 1003887-95.2019.8.11.0011 Aqui se tem AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE REVISÃO 

DE CONTRATO, INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, 

ajuizada por JM BARBOSA & GOMES BARBOSA LTDA ME, representada 

pelos proprietários JAIME MACIEL e GLEICIELE GOMES BARBOSA em face 

de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO AO 

SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE, todos devidamente qualificado 

nos autos. Passa-se à decisão. O artigo 4º da Lei 1060/50 estabelece 

que: “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante 

simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em 

condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, 

sem prejuízo próprio ou de sua família”. Porém, há de se dizer que o 

magistrado, ao analisar o pedido, não está vinculado a este requisito. E, 

quando se verificar a existência de fatos que possam demonstrar a 

capacidade financeira do jurisdicionando, deve indeferir o pedido. Nesse 

sentido: EMENTA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA -CONSIGNAÇÃO 

DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO NO CONTRATO DE INANCIAMENTO 
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-IMPOSSIBILIDADE - INSCRIÇÃO NO BANCO DE DADOS DA SERASA - 

REQUISITOS DO ART. 273, CPC -VEROSSIMILHANÇA E FUNDADO RECEIO 

DE DANO IRREPARÁVEL NÃO DEMOSNTRADOS –BENEFÍCIOS DA 

JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE POBREZA E MISERABILIDADE -DESPROVIMENTO. Para a concessão 

da antecipação dos efeitos da tutela é necessário que a parte demonstre 

a verossimilhança de suas alegações e o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ausentes os requisitos autorizadores, 

não há como acolher o pedido em grau recursal. A Constituição Federal 

estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”. 

Da mesma forma o artigo 4º da Lei n. 1060/50 diz que “A parte gozará dos 

benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na 

própria petição inicial”, de modo que não deve ser aplicado de forma 

absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e 

teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como 

forma de impedir o abuso do direito. Cabe ao julgador examinar a 

razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para 

tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do 

beneficiário. (TJ/MT, AI nº 41894/11, 5º Câmara Cível, Rel. Des. Carlos 

Alberto Albes da Rocha, dt julg. 26/10/11) Analisando o pedido, verifica-se 

que a parte autora é proprietária de pessoa jurídica, não comprovando 

efetivamente seus rendimentos mensais. Dessa forma, podemos afirmar 

que a presunção de pobreza não opera automaticamente, nesse caso ora 

analisado, com o simples requerimento e a informação de que não possui 

condições de arcar com as custas processuais. Neste jaez é o 

entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE 

PENSÃO ALIMENTÍCIA AO FILHO MENOR - BINÔMIO 

NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DEMONSTRADO - CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – SINAIS EXTERNOS DE 

CAPACIDADE FINANCEIRA DE QUEM DEVE PRESTAR OS ALIMENTOS - 

CORRETO O INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. (...) O 

deferimento do pedido de justiça gratuita, de acordo com o disposto na Lei 

1.060/50, pressupõe a carência daquele que a pleiteia. Se a parte alega 

carência, mas apresenta sinais exteriores de capacidade econômica, 

correta a decisão que indefere o benefício. (TJMT, APELAÇÃO Nº 

29456/2011 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS Data de 

Julgamento: 08-02-2012). (grifo nosso) Ante o exposto, não havendo 

demonstração com precisão que a parte autora enquadra-se nos termos 

da Lei 1.060/50 e nos artigos pertinentes previstos no CPC, é necessário 

que se traga aos autos outros documentos que achar pertinentes para 

análise do pedido. a) o inteiro teor das duas últimas declarações de 

Imposto de Renda declaração oficial da dispensa do autor e do seu 

cônjuge; b) certidões dos cartórios de registro de imóveis que demonstrem 

a existência ou não de bens em nome do autor e do seu cônjuge; c) 

certidão do órgão de trânsito que demonstre a existência ou não de 

veículos em nome do autor e do seu cônjuge; d) certidão do órgão 

competente que demonstre a existência ou não de semoventes do 

embargante e do seu cônjuge. Frise-se, ainda, que acaso a parte 

embargante não tenha interesse em promover a juntada dos documentos 

acima listados, desde já, poderá recolher as custas processuais ou pedir 

o parcelamento. A exigência dos documentos relativos ao cônjuge se 

justifica porque a condição da economia doméstica também deve ser 

levada em conta para efeitos da gratuidade dos serviços judiciários. 

Mirassol D’Oeste /MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de 

Direito em Substituição (datado e assinado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003478-22.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRAULINO DA COSTA VIANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003478-22.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): BRAULINO DA COSTA VIANA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca reconhecimento 

judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado especial. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Esclareço que deixo 

de designar audiência preliminar de que trata o artigo 334 do Código de 

Processo Civil porque, em feitos que tem por objeto aposentadoria, o réu, 

autarquia federal, não se concilia e nem transaciona e, por ser assim, 

eventual designação de audiência apenas representaria mais morosidade 

no andamento processual, ferindo, portanto, um direito da parte autora na 

condição de idosa. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 27 de abril de 2020, às 13h30, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso, a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade 

rural em regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o 

lapso de tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de 

testemunhas deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes 

da data da audiência, nos termos do artigo 357, §4°, do Código de 

Processo Civil, indicando as que comparecerão independentemente de 

intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se 

a parte autarquia requerida mediante remessa dos autos. Mirassol 

D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em 

Substituição Legal (Assinado e datado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004034-24.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIVALDO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giuseppe Zampieri OAB - MT10603-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1004034-24.2019.8.11.0011. 

AUTOR(A): JOSE RIVALDO DOS SANTOS RÉU: FUNDO DO REGIME 

GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL Aqui se tem demanda em que se busca 

reconhecimento judicial ao direito à aposentadoria por idade de segurado 

especial. Considerando a condição econômico-financeira da parte autora 

declarada na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, 

nos moldes do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. De outro 

norte, verifica-se que parte autora requereu a antecipação dos efeitos da 

tutela a fim de que a autarquia requerida conceda, desde logo, a 

aposentadoria, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Ocorre que o Código de Processo Civil estabelece que não será 

concedida a tutela de urgência quando houver risco de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão. É o caso destes autos, pois, caso seja antecipada 

a tutela para que, desde já, sejam pagos valores à parte autora a título de 

aposentadoria, há o risco de que, caso a demanda seja julgada 

improcedente, não se possa vir a recuperar os valores já percebidos. 

Essa conclusão resta ainda mais evidente quando se constata que a 

autora é pessoa economicamente hipossuficiente, como se percebe pelo 

fato de ela ter requerido assistência judiciária gratuita. Ademais, 

compulsando os autos, observo que nada obstante a parte autora tenha 

instruído a inicial com alguns documentos que possam denotar o início de 

prova material, para a concessão do benefício pleiteado, verifico ser 

necessária a produção de prova testemunhal para reforçar a prova 

documental apresentada. Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA que teria a finalidade de antecipar a concessão da 

aposentadoria. Esclareço que deixo de designar audiência preliminar de 

que trata o artigo 334 do Código de Processo Civil porque, em feitos que 

tem por objeto aposentadoria, o réu, autarquia federal, não se concilia e 

nem transaciona e, por ser assim, eventual designação de audiência 

apenas representaria mais morosidade no andamento processual, ferindo, 

portanto, um direito do autor na condição de idoso. Em tempo, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de abril de 2020, às 

13h00, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual terá objetivo de 

averiguar a efetiva existência de atividade rural em regime de economia 

familiar exercida pela parte requerente e o lapso de tempo envolvido em 

tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas deverá ser juntado aos 

autos em até quinze (15) dias antes da data da audiência, nos termos do 

art. 357, §4°, do CPC, indicando as que comparecerão independente de 
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intimação e aquelas que exigirão a diligência intimatória. Cite-se e intime-se 

a parte autarquia requerida mediante remessa dos autos. Apresentado a 

peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. 

Mirassol D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de 

Direito em Substituição Legal (Assinado e datado Digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003591-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO THEODORO DO PRADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE PROCESSO: 1003591-73.2019.8.11.0011 AUTOR(A): 

PAULO THEODORO DO PRADO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Diante da justificativa apresentada pelo causídico 

no documento de ID 27251048, redesigno a solenidade outrora aprazada 

para o dia 30/03/2020, às 16h30min, horário oficial do Estado de Mato 

Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

(Assinado e Datado Digitalmente) HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA 

Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001978-52.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GENIVALDO SEVERINO SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

Autos: 1001978-52.2018.811.0011 Diante do pedido e justificativa 

apresentados pelo advogado da parte autora no documento de ID nº 

27251782, redesigno a solenidade outrora aprazada para o dia 

30/03/2020, às 17h30, horário oficial do Estado de Mato Grosso. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Mirassol D’Oeste/MT. 

HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de Direito em Substituição 

Legal (Assinado e datado digitalmente)

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003590-88.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIANA LEITE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1003590-88.2019.8.11.0011 

AUTOR(A): DAMIANA LEITE RIBEIRO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Diante do pedido e justificativa apresentados pelo 

advogado da parte autora no documento de ID nº 27251762, redesigno a 

solenidade outrora aprazada para o dia 30/03/2020, às 18h00, horário 

oficial do Estado de Mato Grosso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Mirassol D’Oeste/MT. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA Juíza de 

Direito em Substituição Legal (Assinado e datado digitalmente)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001867-68.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que transcorreu o prazo da intimação de Id. 

26540082 sem manifestação, INTIMEM-SE as partes para especificarem as 

provas que pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, 

justificando-as, sob pena de indeferimento, no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos termos do §4º da R. Decisão de Id. 26115552 Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 22 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-58.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GONDIM & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA GABRIELA ZANROSSO OAB - MT0015679A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO GOMES HENRIQUE (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO Certifico que a parte requerida foi 

devidamente intimada para proceder com quitação do débito, nos termos 

da R. Sentença de Id. 17583630, consoante AR de Id. 26717446, deixando 

transcorrer o prazo sem comprovar o pagamento. Certifico, ademais, que 

promovo com a intimação da parte autora para manifestar-se no prazo de 

05 (cinco) dias, quanto ao interesse de penhora on line, em cumprimento a 

ordem de serviço 001/16 GAB/JUIZADO ESPECIAL. Para constar lavrei a 

presente. Mirassol D’Oeste, 22 de janeiro de 2020. Mayla Gimenes de Melo 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-41.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 11 de março de 2020 às 

17h00min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-26.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOICE SILVA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 17 de março de 2020 às 

14h30min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma. Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 
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Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000057-87.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000057-87.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a 

despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000064-79.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000064-79.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a 

despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001385-86.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE JESUS DE ARRUDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Considerando que a parte impugnada apresentou manifestação 

de Id. 28186200, INTIME-SE o impugnante para se manifestar no prazo de 

15 (quinze) dias, nos termos do §3º da R. Decisão de Id. 28082254 Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de janeiro de 2019. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000135-18.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA MUQUISSAI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000135-18.2019.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA LUIZA MUQUISSAI DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos. Considerando o retorno dos 

autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes para 

pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002313-37.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DA SILVA BINDANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA OAB - MT0021095A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002313-37.2019.8.11.0011 Vistos. Sem prejuízo de eventual 

julgamento antecipado, DETERMINO que SE INTIMEM as partes para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especifiquem os fatos controvertidos e as 

provas que pretendem produzir em audiência de instrução, sob pena de 

preclusão. Havendo a opção por prova testemunhal, no referido prazo, 

arrolem as eventuais testemunhas que serão ouvidas (art. 34 da Lei 
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9.099/95), sob pena eventual contradita alegada pela parte adversa 

implicar em automática redesignação da audiência. ATENTE-SE que, na 

intimação por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ra tando da  h ipó tese  ora  menc ionada,  fa r -se-á  po r 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Sendo requerida a produção de provas pelas partes, 

venham-me CONCLUSOS. Com a manifestação das partes pelo julgamento 

antecipado, remetam-se os autos para Juíza Leiga. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Submeto o presente 

despacho à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o despacho retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda 

C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001638-74.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE RITA BATISTA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001638-74.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE CONTRATO, RESTITUIÇÃO 

DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta 

por EUNICE RITA BATISTA BISPO em desfavor de SABEMI SEGURADORA 

AS e BANCO BRADESCO S.A, informando que se deparou com descontos 

mensais realizados pela primeira requerida em sua conta bancária na 

instituição financeira demandada. Ocorre que não contratou o referido 

serviço. A parte Requerida juntou aos autos contratos que alega ter sido 

assinado pela parte autora. Em análise à assinatura do contrato 

comparada aos demais documentos juntados aos autos, resta dúvida se 

há semelhança entre as mesmas. Para aferir se a assinatura lançada no 

contrato é verídica ou não, necessária se faz a confecção de perícia 

grafotécnica e, como tal prova não pode ser produzida no procedimento 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, 

a fim de que seja a ação proposta perante a Justiça Comum, momento em 

que será oportunizada a realização da prova técnica. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003430-63.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - GO13721-A (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003430-63.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA 

proposta por ANTÔNIO BASILIO DE OLIVEIRA em desfavor de ZURICH 

MINAS BRASIL SEGUROS S/A, alegando que o Requerido realizou 

descontos em sua conta de serviços não contratados. A parte Requerida 

juntou aos autos contratos que alega ter sido assinado pela parte autora. 

Em análise à assinatura do contrato comparada aos demais documentos 

juntados aos autos, resta dúvida se há semelhança entre as mesmas. 

Para aferir se a assinatura lançada no contrato é verídica ou não, 

necessária se faz a confecção de perícia grafotécnica e, como tal prova 

não pode ser produzida no procedimento sumaríssimo dos Juizados 

Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja a ação 

proposta perante a Justiça Comum, momento em que será oportunizada a 

realização da prova técnica. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 51, II da Lei n.º 9.099/95; 

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003601-20.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JULIETA DA CONCEICAO LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GASPAR DA SILVA OAB - MT17412/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003601-20.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por Julieta da Conceição 

Lima em desfavor de SABEMI-Seguradora S/A, alegando que a requerida 

realizou descontos em sua conta bancária referente a seguro, no entanto, 

não contratou o referido serviço. A parte Requerida juntou aos autos 

contratos que alega ter sido assinado pela parte autora. Em análise à 

assinatura do contrato comparada aos demais documentos juntados aos 

autos, resta dúvida se há semelhança entre as mesmas. Para aferir se a 

assinatura lançada no contrato é verídica ou não, necessária se faz a 

confecção de perícia grafotécnica e, como tal prova não pode ser 

produzida no procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, 

impõe-se a extinção do feito, a fim de que seja a ação proposta perante a 

Justiça Comum, momento em que será oportunizada a realização da prova 

técnica. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: 

JULGAR EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 3.º, caput, c/c art. 51, II da Lei n.º 9.099/95; Revogar a 

liminar deferida. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000500-09.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RICCI FILHO (REQUERENTE)

CLEIDE DA PENHA SOBRINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER RICCI DA SILVA OAB - MT0021379A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

TCT MOBILE - TELEFONES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

HELVIO SANTOS SANTANA OAB - SP353041-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000500-09.2018.8.11.0011. REQUERENTE: CLEIDE DA PENHA 

SOBRINHO, PEDRO RICCI FILHO REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, 

EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, 

TCT MOBILE - TELEFONES LTDA Vistos. Dispensado o relatório, atendido o 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Ante a informação de id nº 28123405, 

nos termos do art. 19, §2º da Lei 9.099/95, dou por intimada a parte 

autora, eis que não fora encontrada no endereço constante nos autos. 

Como de conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos 

estão elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000469-86.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA STATUTI GODOI SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMIR OSVANDO FRANCO OAB - MT18616-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000469-86.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARCIA STATUTI GODOI 

SOARES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando 

que a parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o 

teor do petitório de id nº 24244675, determino: I – INTIME-SE a parte 

executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), 

ou, na falta deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, 

por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para 

efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em 

multa de 10% do total da condenação e, também, de honorários de 

advogados no mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC 

(Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o 

pagamento, em havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos 

conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida 

penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000177-67.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GALDINO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000177-67.2019.8.11.0011. REQUERENTE: JOSE GALDINO DOS SANTOS 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos. Considerando o retorno 

dos autos da Turma Recursal, DETERMINO a intimação das partes para 

pugnarem o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, AO ARQUIVO. Na hipótese 

de ausência de pagamento espontâneo da condenação, e, sendo pugnado 

o cumprimento de sentença pela parte autora, determino: I – A conversão 

da ação para Cumprimento de Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – 

Em não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001161-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO HIPOLITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001161-85.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ANTONIO FRANCISCO 

HIPOLITO REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Verifico que o recurso 

interposto nos autos inicialmente preenche os requisitos de 

admissibilidade, vez que se trata da via pertinente (cabimento) para 

guerrear a decisão recorrida (art. 41 da LJESP), tendo sido interposto no 

prazo legal (tempestividade) de 10 dias (art. 42 da LJESP), foi manejado 

(regularidade formal) por meio de petição (art. 42, segunda parte, da 

LJESP), não havendo indicativos de que a parte aquiesceu com a decisão 
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ou renunciou seu direito ao uso das vias recursais (inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo do poder de recorrer), razão pela qual o RECEBO 

tão somente em seu efeito devolutivo (art. 43 da LJESP). INTIME(M)-SE 

o(s) recorrido(s) para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo 

legal. Decorrido o prazo supra, com ou sem contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 

CUMPRA-SE. Mirassol D’Oeste-MT, 21 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010158-74.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

E. BALDIM PINHAL CORRETORA DE SEGUROS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT7627-A 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ PAES DE ALMEIDA OAB - SP0169564A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

8010158-74.2014.8.11.0011. EXEQUENTE: E. BALDIM PINHAL 

CORRETORA DE SEGUROS - ME EXECUTADO: MABE BRASIL 

ELETRODOMESTICOS LTDA, B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 

Vistos. Considerando o retorno dos autos da Turma Recursal, DETERMINO 

a intimação das partes para pugnarem o que de direito no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Transcorrendo o prazo in albis, 

AO ARQUIVO. Na hipótese de ausência de pagamento espontâneo da 

condenação, e, sendo pugnado o cumprimento de sentença pela parte 

autora, determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de 

Sentença. II – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via 

DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser 

representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). III – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. V – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1003645-39.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE DE OLIVEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA OAB - MT19919-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE MIRASSOL D OESTE 

(REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que procedo com a intimação da parte autora acerca a 

R Sentença de Id. 26948113, bem como de que o Alvará expedido no Id. 

28213727 encontra-se disponível para retirada nesta Serventia. Para 

constar lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 22 de janeiro de 2020. Mayla 

Gimenes de Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-70.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

P. C. OCHIUTO - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GSX ASSESSORIA E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000084-70.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:P. C. OCHIUTO - 

ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANILO CEZAR OCHIUTO POLO 

PASSIVO: VOLPMANN SEGURANCA ELETRONICA - EIRELI e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de 

Conciliação - Juizado Especial Data: 17/03/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-56.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINA MENDES FERNANDES OAB - 913.019.201-34 (REPRESENTANTE)

ANATOLY HODNIUK JUNIOR OAB - MT7963-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000072-56.2020.8.11.0011. REPRESENTANTE: DIVINA MENDES 

FERNANDES INTERESSADO: MASSEY FERGUSON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos. Analisando detidamente os autos, 

verificam-se defeitos e irregularidades nos termos da inicial, visto que não 

consta dos autos comprovante de endereço em nome do autor. Assim, 

INTIME-SE o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar ou a complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do 

NCPC. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste-MT, 22 de janeiro de 2020. (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001876-93.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO BERGAMASCO DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001876-93.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Apenas para situar, 

cuida-se de Ação de SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c 

Indenização por Danos Morais E MATERIAL proposta por MARIA DO 

CARMO BERGAMASCO DUTRA em desfavor de ICATU SEGUROS S.A, 

ambos qualificados, alegando, em síntese, que não contratou os serviços 

da Requerida, entretanto, a seguradora realizou descontos em sua conta 

bancária. A parte Requerida juntou aos autos contratos que alega ter sido 

assinado pela parte autora. Em análise à assinatura do contrato 

comparada aos demais documentos juntados aos autos, resta dúvida se 

há semelhança entre as mesmas. Para aferir se a assinatura lançada no 

contrato é verídica ou não, necessária se faz a confecção de perícia 

grafotécnica e, como tal prova não pode ser produzida no procedimento 
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sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, 

a fim de que seja a ação proposta perante a Justiça Comum, momento em 

que será oportunizada a realização da prova técnica. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003427-11.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BASILIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA OAB - MT23211/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E REPRESENTACOES 

LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA OAB - MG165687 (ADVOGADO(A))

FELIPE SIMIM COLLARES OAB - MG112981 (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003427-11.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por ANTÔNIO BASILIO DE OLIVEIRA em 

desfavor de CONTESE - CONSULTORIA TECNICA DE SEGUROS E 

REPRESENTACOES LTDA - EPP, alegando que não contratou os serviços 

da Requerida, entretanto, a seguradora realizou descontos em sua conta 

bancária. A parte Requerida juntou aos autos contratos que alega ter sido 

assinado pela parte autora. Em análise à assinatura do contrato 

comparada aos demais documentos juntados aos autos, resta dúvida se 

há semelhança entre as mesmas. Para aferir se a assinatura lançada no 

contrato é verídica ou não, necessária se faz a confecção de perícia 

grafotécnica e, como tal prova não pode ser produzida no procedimento 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, 

a fim de que seja a ação proposta perante a Justiça Comum, momento em 

que será oportunizada a realização da prova técnica. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003420-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003420-19.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por EZEQUIEL 

CAROLINO DE SOUZA em desfavor de TELEMAR NORTE LESTE S/A, 

alegando que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por vários débitos. 

Nestes autos impugna o contrato 660298537, com negativação no valor de 

R$ 115,52 (cento e quinze Reais e cinquenta e dois centavos). Deferida a 

inversão do ônus da prova na decisão proferida em ID 23980641, bem 

como a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a exclusão do 

nome do autor dos registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada 

ao teto do juizado. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Passo ao julgamento do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão à parte autora. Explico. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A requerida aduz em sua defesa que a 

contratação é regular, pugnando pela excludente de responsabilidade por 

culpa de terceiro. Ocorre que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. A requerida não 

apresentou gravação comprovando que o autor realizou contrato verbal a 

justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a Requerida não 

demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a declaração de 

inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro 

restritivo de crédito por débito não realizado. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como o valor da 

negativação. Há de ser considerado, ainda, que o autor possui outras 

negativações discutidas judicialmente. Assim, conforme entendimento 

jurisprudencial, se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais 

de vários estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em 

razão da fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do 

dano, já que há outras inscrições, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 
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cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Assim, sopesando tais 

critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial, confirmando a liminar alhures deferida, para o fim de: a) 

DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, 

objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte 

reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 4. 000,00 (quatro 

mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000071-71.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AURENI ALCIDES DE MELO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA LEITE OAB - MT0003480A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000071-71.2020.8.11.0011. AUTOR: AURENI ALCIDES DE MELO REU: 

BANCO PAN Vistos. Analisando detidamente a peça inicial, verifico que os 

fatos narrados não foram devidamente relacionados com a 

fundamentação jurídica, o que prejudica na compreensão e identificação 

do suposto direito do autor, além de que não consta o disposto no art. 319, 

VI, do CPC. Desta feita, DETERMINO a intimação da autora para que 

proceda à emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, 

com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 21 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000182-26.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA MARIA FRANCISCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000182-26.2018.8.11.0011. REQUERENTE: ROSA MARIA FRANCISCO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 24242973, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000037-96.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DESPACHO Processo: 

1000037-96.2020.8.11.0011. REQUERENTE: GILMAR FERREIRA MACHADO 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Tendo em vista o 

certificado em id retro, DETERMINO a intimação do autor para 

regularização, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Após, 

CONCLUSOS. ÀS PROVIDÊNCIAS. MIRASSOL D'OESTE, 21 de janeiro de 

2020. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003423-71.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003421-04.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por EZEQUIEL 

CAROLINO DE SOUZA em desfavor de TELEMAR NORTE LESTE S/A, 

alegando que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por vários débitos. 

Nestes autos impugna o contrato 658822490, com negativação no valor de 

R$ 111,67 (cento e onze Reais e sessenta e sete centavos). Deferida a 

inversão do ônus da prova na decisão proferida em ID 23980676, bem 

como a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a exclusão do 

nome do autor dos registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada 
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ao teto do juizado. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

conexão, uma vez que trata-se de contratos distintos. Passo ao 

julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. Explico. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 

artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A requerida aduz em sua defesa que a 

contratação é regular, pugnando pela excludente de responsabilidade por 

culpa de terceiro. Ocorre que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. A requerida não 

apresentou gravação comprovando que o autor realizou contrato verbal a 

justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a Requerida não 

demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a declaração de 

inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro 

restritivo de crédito por débito não realizado. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como o valor da 

negativação. Há de ser considerado, ainda, que o autor possui outras 

negativações discutidas judicialmente. Assim, conforme entendimento 

jurisprudencial, se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais 

de vários estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em 

razão da fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do 

dano, já que há outras inscrições, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Assim, sopesando tais 

critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil 

reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 3. 000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo 

INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição 

do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da 

citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 

55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003382-07.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LINCOLN JOSE ZIMERMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNCAO OAB - MT0021240A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO: 1003382-07.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Apenas para 

situar, trata-se de "AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" ajuizada por LINCOLN JOSE 

ZIMERMANN em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando que 

contratou os serviços da requerida denominado vivo controle, pelo qual 

pagaria o valor de R$ 69,90 (sessenta e nove Reais e noventa centavos) 

mensais. No entanto, quatro meses decorrido da contratação, o autor 

recebeu uma fatura no valor de R$ 307,21 (trezentos e sete reais e vinte e 

um centavos), sob a justificativa que teria utilizado serviços além do 

contratado. Ocorre que o plano contratado prevê ligações ilimitadas, não 

realizou as ligações descritas no detalhamento da fatura, apontado 

divergência neste detalhamento. Deferida a inversão do ônus da prova na 

decisão proferida em ID 23666201, bem como deferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela, determinando a suspensão da cobrança indevida em 

desfavor da autora e a abstenção de incluir o nome do autor aos órgãos 

de proteção ao crédito, ou seja, em SPC, SERASA e aos demais 

congêneres, referente ao objeto da ação, no prazo máximo de 48h 

(quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no 

valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado. Pois bem. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Passo ao julgamento do mérito. No presente caso, a parte autora se 

encontra protegida pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao 

nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta 

para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Logo, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 
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medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia à empresa-requerida comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade. Em sua peça defensiva, a Requerida aduz, que os 

valores cobrados acima do contratado referem-se à ligações interurbanas 

realizadas. Contudo, o plano tem a peculiaridade de ligações ilimitadas. 

Ademais, as faturas anteriores não possuem nenhum acréscimo. 

Outrossim, é verossímil as alegações da parte autora quanto a divergência 

no detalhamento da fatura que inseriu mais de uma ligação no mesmo dia e 

horário, com duração diferente das chamadas. Portanto, não há 

justificativa para a cobrança excedente. É clarividente a conduta abusiva 

da Requerida. Assim, restou-se comprovada a responsabilidade na 

conduta da reclamada, pois no sistema do C.D.C., é dever e risco 

profissional do fornecedor de serviços agir corretamente e segundo lhe 

permitem as normas jurídicas imperativas. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, evitando que a autora fosse cobrada por valores superiores 

ao previamente convencionado e ainda inseriu o nome do autor no 

cadastro restritivo de crédito por cobrança indevida. A parte autora não 

pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a 

falha na prestação do serviço hipótese que configura ato injusto 

suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos, pois, conforme 

protocolos apresentados, a parte autora vivenciou uma saga com 

inúmeras tentativas de solução frustradas administrativamente. Assim, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC, para: a) Confirmar a tutela antecipada deferida; b) Declarar a 

inexistência do débito objeto desta demanda; c) Condenar, a título de 

danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003746-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E 

VIDEO GAMES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ VICENTE BRAGHINI INOCENCIO OAB - SP400197 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003746-76.2019.8.11.0011. EMBARGANTE: MICROSOFT DO BRASIL 

IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 

EMBARGADO: FERNANDO DA FONSECA MELO Vistos. Cuida-se de 

embargos de terceiro ajuizado por MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO 

E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA em desfavor do 

FERNANDO DA FONSECA MELO, ambos qualificados, alegando, em suma, 

que fora bloqueado numerário expressivo de suas contas, embora não 

faça parte da execução que dera origem à referida restrição, motivo pelo 

qual busca o desbloqueio do valor, suspensão da execução, e, no mérito, 

reconhecimento de que se trata de terceiro estranho à execução. Com a 

inicial juntou documentos de id nº 25314677/25315019. Em id nº 

25431016/25431263, a embargada apresentou manifestação requerendo 

a rejeição dos referidos embargos. Os autos vieram conclusos. É o 

sucinto relatório, a despeito de dispensado, conforme o art. 38 da Lei nº 

9.099/95. Decido. De pronto, a despeito do pleito da embargada de 

extinção do feito sem resolução do mérito, sob o argumento de que já 

existe pleito de suspensão da execução em Mandado de Segurança 

impetrado pela executada nos autos principais, tal não gera qualquer óbice 

ao pugnado no presente embargos, principalmente pelo fato de que se 

trata de terceiro, e não da executada, de modo que um processo não gera 

impedimento ao outro, eis que distintos, motivo pelo qual REJEITO o pedido 

posto. Sem delongas, alega a embargante que os valores penhorados em 

razão da Execução sob nº 8010855-37.2010.8.11.0011, foram realizados 

em constas vinculados ao seu CNPJ, ao passo que não configura no polo 

da referida execução, se tratando de terceiro prejudicado. Pois bem. 

Passo, pois, à análise do pleito de tutela de urgência. Como se sabe, o 

deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, requer a 

coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do “perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e 

periculum in mora, respectivamente. Ademais, é necessário, igualmente, 

que “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3º do 

art. 300 do CPC). Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três 

requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera: 

“Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora 

interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, 

única forma de contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade 

substancial: a vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de 

irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco 

que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o 

requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – 

porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da 

proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra.”. 

Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes os requisitos 

necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 

300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente verossímeis, pois 

de todo o arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a 

consequência lógica de que o embargante foi obstado em seus mais 

elementares direitos. A fumaça do bom direito está cabalmente 

comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão conta que o 

embargante não faz parte do quadro econômico da empresa executada 

(Microsoft Informática Ltda.), e sim de outra sob número de CNPJ e nome 

totalmente diferentes, qual seja, MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E 

COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA , de forma que a 

qualidade de terceiro está devidamente demonstrado, consoante 

documentos aportados em id nº 25314677/25315019. Nesse sentido: 

“AGRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE 

VALORES EM NOME DA AGRAVANTE. DESBLOQUEIO. O conjunto 

probatório demonstra que a agravante não participou do processo de 

conhecimento da ação trabalhista em execução, não integra a sociedade 

da empresa executada ou pode ser reconhecida como sócia de fato para 

justificar a declaração de fraude à execução e responder pelo pagamento 

do débito existente em nome próprio. A hipótese autorizaria a penhora de 

créditos da agravada (executada) e não a penhora realizada diretamente 

nas contas da agravante. Recurso parcialmente provido, no particular. 

(TRT-24 00243063320145240007, Relator: RICARDO GERALDO 

MONTEIRO ZANDONA, 2ª TURMA, Data de Publicação: 26/06/2015)” O 

perigo da demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente 

no embargante, visto que obtivera numerário vultuoso constrito 
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indevidamente, em razão de apontamento indevido do embargado, o que 

pode vir a prejudicar demasiadamente a função social da empresa e seu 

pleno funcionamento. Ademais, assinala-se, numa cognição não 

exauriente, tudo leva a crer a embargante faz parte de eventual grupo 

econômico da empresa executada nos autos da execução, mas com ela 

não se confunde. Quanto ao pedido de suspensão do feito executório, 

tenho que é cabível e medida que se impõe, considerando o perigo e 

prejuízo iminente que poderá sofrer a embargante, caso a execução 

continue seu trâmite processual, dada a grande monta penhorada de seu 

capital. Sobre tal possibilidade, disserta o art. 1.052 do CPC, in verbis: “Art. 

1.052. Quando os embargos versarem sobre todos os bens, determinará o 

juiz a suspensão do curso do processo principal; versando sobre alguns 

deles, prosseguirá o processo principal somente quanto aos bens não 

embargados.” No mesmo sentido, há entendimento jurisprudencial: 

“EMBARGOS DE TERCEIRO. EFEITO SUSPENSIVO. Por força do art. 1.052 

do Código de Processo Civil, suspendem-se os atos executivos 

relacionados aos bens que forem objeto de ação de embargos de 

terceiros. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Agravo de Instrumento Nº 

70054517420, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 25/07/2013) Ver íntegra da 

ementa (TJ-RS - AI: 70054517420 RS , Relator: Paulo Sérgio Scarparo, 

Data de Julgamento: 25/07/2013, Décima Sexta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 30/07/2013)” Assim, à vista dos 

fundamentos vertidos na preambular, os quais tenho como relevantes e 

verossímeis, e demonstrados prefacialmente os riscos ao embargante 

com o retardamento da prestação jurisdicional invocada, DEFIRO a liminar 

vindicada, nos termos do art. 300, e art. 833 do CPC, de modo que 

DETERMINO o desbloqueio do numerário mencionado no presente exordial, 

bem como que se expeça alvará de levantamento do valor bloqueado em 

favor do embargante, com urgência. Por consectário lógico, DEFIRO o 

pedido de suspensão, devendo ser suspenso os autos em apenso, 

conquanto já esteja suspenso por força do mandamus. CITE-SE o 

embargado para responder a lide no prazo legal. Em seguida, INTIMEM-SE 

as partes para especificação de provas, no prazo legal. CERTIFIQUE-SE 

nos autos principais o teor desta decisão. TRANSLADE-SE cópia da 

presente decisão para os autos em apenso. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário para tanto, inclusive, para o desbloqueio perseguido, sob pena 

de responsabilização. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 22 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. 

Lima Juíza de Direito
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Proc. 1003379-52.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas para 

situar, cuida-se de "AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" 

proposta por WELLINGTON DANTAS DE MELLO em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A, ambos qualificados, alegando que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito por débito no valor de R$ 215,59 (duzentos e 

quinze Reais e cinquenta e nove centavos). Pois bem. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável a dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante de 

negativação, uma vez que o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. Ademais, O extrato juntado com a inicial, 

apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos 

órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de 

validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, 

de modo que serve como meio de prova. Passo ao julgamento do mérito. 

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão à parte autora. Explico. Ab initio, destaco que a presente 

lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas 

normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza 

cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que 

reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. 

Friso, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos 

termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando 

de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, 

o dano e o nexo de causalidade. A Requerida não comprovou a 

contratação a justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a 

Requerida não demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a 

declaração de inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a 

conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e 

imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o devido 

cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor fosse 

inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O autor 

não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Processo: 1003395-06.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INDENIZAÇÃO POR 
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DANOS MORAIS proposta por REGINA MARIA LEANDRA DOS SANTOS 

em desfavor de TELEFONICA BRASIL S/A, alegando, em síntese, que não 

contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome no 

cadastro restritivo de crédito. Postergo a apreciação do pedido de 

concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art.54, paragrafo único. No 

caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do 

feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que 

as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeito o pedido da Requerida de juntada original do comprovante 

de negativação, uma vez que o documento juntado é hábil a comprovar a 

negativação pela Requerida. Ademais, O extrato juntado com a inicial, 

apesar de não se tratar do extrato unificado extraído do balcão dos 

órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de 

validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, 

de modo que serve como meio de prova. A autora requereu em 

impugnação a produção de prova grafotécnica, a qual, inicialmente é 

incompatível com o rito dos juizados especiais. Entretanto, admite-se prova 

técnica informal (art. 35 da Lei 9.099/95 e enunciado 12 do FONAJE). No 

presente caso, as assinaturas apresentadas para abertura do contrato é 

compatível com a assinatura do RG. Ademais, não há notícias nos autos 

que a autor tenha perdido os documentos ou sido furtado, afastando os 

indícios de fraude, razão pela qual, indefiro o pedido e passo ao 

julgamento antecipado do feito. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. 

Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do 

Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e 

de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. O Requerido afirma que a autora contratou seus serviços e 

trouxe aos autos contrato de adesão, cuja assinatura é compatível com a 

assinatura da mesma em seu documento pessoal (RG), o qual é o mesmo 

apresentado na contratação, inclusive. Não há notícias de furto ou perda 

dos documentos do autor, afastando a probabilidade de fraude por 

terceiro. Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que 

houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do 

nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão 

de efetiva inadimplência. Assim, não há falar em declaração de 

inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos 

morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte 

Reclamada. Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das 

partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não 

formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, 

dentre outros. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz 

pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; 

altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe 

resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo 

temerário; provoca incidente manifestamente infundado. Pois bem, 

percebe-se claramente da exordial que o reclamado não cumpriu seu 

dever de lealdade e boa-fé no processo, haja vista que altera a verdade 

dos fatos, vez que o requerido faz prova da contratação, aportando aos 

autos o contrato entabulado entre as partes. Da mesma forma, o Art. 79 

do CPC diz: “Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé 

como autor, réu ou interveniente”, sendo por via de consequência aplicada 

a penalidade do Art. 81 do mesmo códex. Ante o exposto: Revogo a 

liminar concedida; JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Acolho o pedido contraposto, condenando a parte autora a pagar à 

Requerida o valor de R$ 187,03 (cento e oitenta e sete Reais e três 

centavos). Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no 

valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da 

parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da 

Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do 

art. 85, §8º do CPC. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito
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Processo: 1003413-27.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas 

para situar, trata-se "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA DE URGÊNCIA" proposta por LUIZ CARLOS GIANINI, em 

desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que utilizava o serviço de 

telefonia da requerida, na modalidade plano vivo controle. Narra que 

requereu o cancelamento do plano em maio/19, contudo, a Requerida 

emitiu 2 faturas que foram pagas para evitar negativação. Assim, em 

julho/19 requereu novamente o cancelamento, porém, a Requerida emitiu 

fatura de cobrança no mês subsequente. A decisão proferida em ID 

23879013 deferiu a inversão do ônus da prova, bem como concedeu os 

efeitos da tutela de urgência determinado a suspensão das cobranças no 

prazo de 48h, sob pena de multa no valor de R$ 50,00 (cinquenta Reais), 

limitado ao teto do juizado especial. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Explico. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. Neste contexto, 

caberia ao Requerido comprovar os fatos extintivos de sua 

responsabilidade, o que não fez. A Reclamada alega que a autora não 

comprovou a solicitação de cancelamento, e o bloqueio da linha ocorreu 

por inadimplência. Todavia, infere-se do conjunto probatório dos autos que 

o demandante efetuou o pagamento das faturas emitidas em 11/07/2019, 

mesma data que consta no sistema da Requerida o cancelamento 

definitivo da assinatura. Portanto, o autor não estava inadimplente e, tais 

evidencias corroboram os fatos narrados pelo mesmo. Não havendo 

justificativa para a cobrança posterior ao pedido de cancelamento, a 

declaração de inexistência do débito é medida que se impõe, assim como a 

restituição do valor das faturas pagas. Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 
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somos todos suscetíveis. Afinal, não se espera, que mesmo após o 

cancelamento do serviço, por negligencia da Requerida, o consumidor 

continue a ser cobrado. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 6.000 (seis mil reais), quantia essa que atende aos critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) Confirmar a liminar 

concedida; b) Declarar a inexistência do débito, objeto da demanda e 

condenar a requerida a restituir ao requerente o valor de R$ 94,25 

(noventa e quatro Reais e vinte e cinco centavos), cujo valor deverá ser 

atualizado pelo índice INPC desde a citação válida e juros de 1% desde o 

ajuizamento da ação; c) CONDENAR, a título de danos morais, a empresa 

ré ao pagamento da importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito
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DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002244-05.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas 

para situar, trata-se de "Ação DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS" proposta por GILSON CARLOS FERREIRA em desfavor 

de ROBERTO AUGUSTO GASPAR, alegando ser credor do Requerido em 

razão da condenação do mesmo ao pagamento de sucumbência no 

processo trabalhista 0000271-36.2018.5.23.0091. O Requerido 

apresentou contestação arguindo que o ora autor requereu o pagamento 

de seu crédito também na Justiça do Trabalho, anexando aos autos o 

referido pedido. Portanto, é evidente que o objeto dos autos ora em análise 

é o mesmo discutido nos autos supracitados. Portanto, tenho que a 

extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe, pois, há 

identidade dos elementos da ação, quais sejam, partes, pedido e causa de 

pedir, restando configurada de forma patente a figura jurídica da 

litispendência. Ante o exposto, reconheço a litispendência e, por 

consequência, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos artigos 337, VI e 485, V, § 3º, do Código de Processo 

Civil. Com o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011209-28.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI MAZIERO ORLANDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CORREA DE MELLO NETO OAB - MT11589/O (ADVOGADO(A))

LUCIANA VIEIRA DE MELO GOMES ALMEIDA OAB - MT7374-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LIMITADA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 8011209-28.2011.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Executada alegando 

omissão quanto aos fatos narrados na Exceção de Pré-Executividade. 

Conheço o presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Compulsando os autos, verifico que os embargos de 

declaração não constituem via processual adequada para a rediscussão 

do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos errores in judicando 

que o maculem, ainda que existentes. Em verdade, a parte embargante 

pretende a rediscussão do mérito da demanda, o que não é possível em 

sede de embargos declaratórios, cuja finalidade é apenas a de integrar o 

julgado. Os argumentos da Embargante implicam em reanálise de provas, 

incabível nesta oportunidade. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001164-06.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GONCALVES DA SILVA OAB - MT24344/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. NESELLO SERVICOS E COMERCIO EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS NESELLO OAB - MT0017454A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001164-06.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela parte autora, no qual 

alega omissão quanto ao pedido da exordial quanto ao ressarcimento em 

dobro dos valores pagos ao Requerido. Pois bem. Conheço o presente 

recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Razão 

assiste ao Embargante, uma vez que a r. sentença não analisou o pedido 

supramencionado. Ressalto que é o caso de indeferimento do pedido de 

restituição em dobro, uma vez que o caso sob análise não se amolda à 

hipótese do artigo 42, parágrafo único do CDC. ISSO POSTO, e por tudo 

mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, indeferindo o 

pedido de restituição em dobro. No mais, mantendo a referida sentença 

pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto 

de sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 
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parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002609-59.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002609-59.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida que alega 

obscuridade na r. sentença, argumentando sobre a aceitação de telas 

sistêmicas como provas. Aduz ainda omissão de fundamentação quanto à 

condenação por danos morais. Pois bem. Conheço o presente recurso, eis 

que satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os 

autos, verifico que os embargos de declaração não constituem via 

processual adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à 

correção de hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que 

existentes. Em verdade, a parte embargante pretende a rediscussão do 

mérito da demanda, o que não é possível em sede de embargos 

declaratórios, cuja finalidade é apenas a de integrar o julgado. Os 

argumentos da Embargante implicam em reanálise de provas, incabível 

nesta oportunidade. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

decido CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA 

NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a referida sentença e 

os seus demais termos pelos seus próprios fundamentos. Intime-se. 

Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000075-11.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000075-11.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a 

despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000076-93.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000076-93.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a 

despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000077-78.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000077-78.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a 

despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000078-63.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 
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1000078-63.2020.8.11.0011. EXEQUENTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. De pronto, a 

despeito do disposto na Lei nº 12.153/2009 e da nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

mediação/conciliação no presente feito, em razão da manifesta falta de 

interesse em transacionar em casos análogos. Cuida-se de execução de 

título judicial em face do Estado de Mato Grosso, onde o exequente LUIS 

FERNANDO ALVES DE BRITO pretende receber créditos oriundos de 

honorários arbitrados em causas onde este foi nomeado para patrocinar 

os interesses de pessoas carentes nesta Comarca. DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita dia do caráter alimentar da verba executada, podendo 

ser revista em caso de mudança no cenário fático, nos termos do art. 54, 

da Lei 9.099/95. Desta forma, CITE-SE para, querendo, opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias. Certificado o não oferecimento de embargos, 

REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal de Justiça (NCPC, artigo 910, §1). CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ANTONIO TEIXEIRA FLORA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000017-42.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados pela Requerida que alega 

obscuridade na r. sentença, argumentando sobre a aceitação de telas 

sistêmicas como provas. Aduz ainda omissão de fundamentação quanto à 

condenação por danos morais. Conheço o presente recurso, eis que 

satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade. Compulsando os autos, 

verifico que os embargos de declaração não constituem via processual 

adequada para a rediscussão do julgado recorrido nem à correção de 

hipotéticos errores in judicando que o maculem, ainda que existentes. Em 

verdade, a parte embargante pretende a rediscussão do mérito da 

demanda, o que não é possível em sede de embargos declaratórios, cuja 

finalidade é apenas a de integrar o julgado. Os argumentos da Embargante 

implicam em reanálise de provas, incabível nesta oportunidade. ISSO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, decido CONHECER DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença e os seus demais termos pelos 

seus próprios fundamentos. Intime-se. Submeto o presente projeto de 

sentença a juíza togada para homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003032-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA MARTINS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1003032-19.2019.8.11.0011. REQUERENTE: FABIANA MARTINS DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 25129930, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000474-11.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA VANEIDE SOARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000474-11.2018.8.11.0011. REQUERENTE: MARIA VANEIDE SOARES 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 24278195, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000795-46.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000795-46.2018.8.11.0011. REQUERENTE: EDMAR MARQUES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que a parte sucumbente 

não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 

24279151, determino: I – INTIME-SE a parte executada, por meio de seu 

advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em 

caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de 

Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total 

da condenação e, também, de honorários de advogados no mesmo 

patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do 

FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo 

pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em não 

havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, 

EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e 

intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos 

tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000529-59.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON JONNY ZARZENON DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000529-59.2018.8.11.0011. REQUERENTE: HELTON JONNY ZARZENON 

DE SOUSA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que a parte 

sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 24278234, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 

não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000440-36.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANUZA SALUSTIANA DA SILVA DIDONE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000440-36.2018.8.11.0011. REQUERENTE: VANUZA SALUSTIANA DA 

SILVA DIDONE REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. 

Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo, e, ante o teor do petitório de id nº 24240462, determino: I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – Transcorrido 

o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de penhora on line, 

voltem-me os autos conclusos. III – Em não havendo o requerimento acima, 

ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, 

remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em 

que deverão ser constritos tantos bens quantos bastem para a completa 

garantia do crédito exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no 

item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000535-66.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USCREY ROGER PEREIRA REIS DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1000535-66.2018.8.11.0011. REQUERENTE: USCREY ROGER PEREIRA 

REIS DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Considerando que a 

parte sucumbente não efetuou o pagamento espontâneo, e, ante o teor do 

petitório de id nº 24245639, determino: I – INTIME-SE a parte executada, 

por meio de seu advogado via DJE (Novo CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta 

deste e em caso de ser representada pela Defensoria Pública, por carta 

com Aviso de Recebimento (Art. 513, §2º, II, do Novo CPC), para efetuar o 

pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir em multa de 

10% do total da condenação e, também, de honorários de advogados no 

mesmo patamar, nos termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 

97 do FONAJE). II – Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em 

havendo pedido de penhora on line, voltem-me os autos conclusos. III – Em 
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não havendo o requerimento acima, ou sendo a referida penhora 

infrutífera, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção, depósito, 

avaliação e intimação (art. 52, IV da Lei 9.099/95), em que deverão ser 

constritos tantos bens quantos bastem para a completa garantia do crédito 

exequendo. IV – Transcorrido o prazo estipulado no item I, a parte 

executada terá 15 (quinze) dias para apresentar embargos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do Novo CPC). 

V – Não apresentados embargos, manifeste-se a parte credora, no prazo 

de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos bens 

penhorados. VI – Não havendo penhora, ou não localizada a parte 

devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote as providências 

cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 53, §4º 

da Lei 9.099/95). De tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de janeiro de 

2020. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000076-64.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ALEXANDRE ALMEIDA NONATO DE SOUZA (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO S/A (RECORRIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000076-64.2018.8.11.0011 Vistos etc., Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de EMBARGOS À 

EXECUÇÃO apresentado pela Executada que, em suma, requer a extinção 

da Execução para que o autor habilite seu crédito no processo de 

recuperação judicial, cujo plano foi homologado em 29.01.2019. Ocorre 

que o direito/crédito discutido na ação indenizatória foi constituído na data 

do transito em julgado da sentença, 06.09.2019, portanto, em data 

posterior à homologação do plano de recuperação judicial. Trata-se, por 

conseguinte, de crédito extraconcursal, sendo infundado cogitar em 

extinção do feito executivo. Jurisprudência sobre a matéria: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS - HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO COM O TRÂNSITO EM 

JULGADO DA DECISÃO QUE RECONHECEU O DIREITO À INDENIZAÇÃO – 

FATO POSTERIOR À HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO - 

SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE 

– ART. 49 DA LRF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - De 

acordo com a dicção do artigo 49 da Lei de nº 11.101/2005, os créditos 

que estarão sujeitos à recuperação judicial serão aqueles existentes na 

data do pedido, ainda que não vencidos. II - Logo, ao passo que a 

constituição do crédito ocorreu quase um ano e meio após o 

processamento da recuperação judicial, com o trânsito em julgado da 

decisão condenatória, não há que se falar em extinção do feito executivo, 

pois o crédito em questão é extraconcursal. ( TJ MT SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 21/02/2019) “AGRAVO DE INTRUMENTO. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA. REJEIÇÃO NA ORIGEM. 

EXECUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUIÇÃO DO 

CRÉDITO COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE FIXOU A 

INDENIZAÇÃO. FATOOCORRIDO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE 

RECEUPRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO 

ARTIGO 49 DA LEI N. 11.101/05. DECISÃO ESCORREITA. Se o crédito 

objeto do cumprimento de sentença foi constituído após o pedido de 

recuperação judicial, forçoso reconhecer a não submissão aos seus 

efeitos, por força do disposto no artigo 49 da Lei n. 11.101/05. É que “(...) 

a inclusão de novos créditos a qualquer momento restaria por desvirtuar a 

finalidade da própria lei, na medida que o plano estaria em constante 

modificação, gerando insegurança jurídica quanto ao sucesso do regime 

recuperacional e aos credores que submeteram seu crédito de forma 

legal. (...)” (Agravo de Instrumento n. 70069156065, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luis Augusto Coelho Braga, Julgado em 

25/08/2016) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA 

E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. CUMPRIMENTODE 

SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O 

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Conforme art. 49 da Lei nº 

11.101/2005, estão sujeitos ao Plano de Recuperação Judicial aqueles 

créditos constituídos anteriormente à data do pedido de recuperação 

judicial. Seguindo a Jurisprudência deste Tribunal, entendo que o fato 

gerador é a data do trânsito em julgado da sentença que fixou a 

indenização e não do ato ilícito. Uma vez que o fato gerador é posterior à 

data do pedido de recuperação judicial, trata-se de crédito extraconcursal, 

devendo ser o indeferimento do pedido de extinção do cumprimento de 

sentença. Vedado, entretanto, a realização de contrições judiciais, sob 

pena de violação do princípio do par conditio creditorum, as quais ficam 

submetidos ao Juízo Universal da Recuperação Judicial. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJ RS - Agravo de 

Instrumento Nº 70079755641, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 30/01/2019) 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos interpostos. I – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação, nos 

termos do art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). II – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, voltem os autos conclusos. 

Precluso o prazo recursal, ao arquivo. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 

o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000052-70.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANIL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000052-70.2017.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas 

para situar, trata-se de "AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA C/C REPARAÇÃO POR DANOS 

MORAIS" proposta por IVANIL DE SOUZA em desfavor de L.A.M FOLINI 

(MUNDIAL EDITORA), ambos qualificados, alegando, em síntese, que 

comprou um curso de estética, no entanto, o material não veio nos termos 

contratados, razão pela qual requereu o cancelamento no prazo de 07 

dias. Contudo, a Requerida não solucionou o problema 

administrativamente, prosseguiu com as cobranças e, por fim, inseriu o 

nome da autora no cadastro restritivo de crédito. Audiência de instrução e 

julgamento realizada nos autos (ID 16755387). Postergo a apreciação do 

pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art.54, paragrafo 

único. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. Ab initio, 

destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de 

Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse 

e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da 

legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca 

na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, 

tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a 

vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a responsabilidade da ré 

é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. O 

Requerido afirma que a autora realizou duas compras de coleção de livros 

Novo Tratamento de Beleza: uma para si e outra para a Sra. Marli Rosana 

dos Santos. Sustenta que a autora restou inadimplente em relação aos 
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dois contratos, bem como alega que não houve pedido de cancelamento 

no prazo de 07 dias. O Requerido trouxe aos autos áudio comprovando o 

compra, no qual a autora confirma o endereço de entrega. Juntou ainda 

áudio de negociação do débito, no qual não há irresignação da autora 

quanto ao mesmo. A testemunha ouvida, Marli Rosana dos Santos, não 

soube dizer quais materiais constavam no anúncio que não foram 

entregues. Por sua vez, a parte autora não comprovou que tenha 

solicitado o cancelamento no prazo legal, ônus que lhe incumbia. Assim, 

não ficou demonstrada falha na prestação do serviço ofertado pela 

requerida. Ante o exposto: Revogo a liminar concedida; JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Acolho o pedido contraposto, 

condenando a parte autora a pagar as parcelas vencidas. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-08.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CUSTODIO PINHAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVONEY BATISTA ANZOLIN OAB - MT8122-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

João Alves Neto (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1000082-08.2017.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas 

para situar, trata-se de "RECLAMAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR" proposta 

por EDUARDO CUSTÓDIO PINHAL em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, alegando que em 

22.02.2016 o isolador de alta tensão caiu do poste o que ocasionou a 

queima de vários aparelhos eletrônicos que estavam na tomada. Narra que 

requereu o ressarcimento administrativamente, a Requerida realizou 

vistoria técnica na residência do autor, cujo parecer constatou a 

inoperância dos aparelhos e autorizou o conserto/substituição. Todavia, o 

ressarcimento foi indeferido pela Requerida. A decisão proferida em ID 

8063767 postergou a análise de tutela antecipada para após a formação 

do contraditório e deferiu a inversão do ônus da prova. Audiência de 

instrução e julgamento realizada (ID 16755380). Pois bem. De largada, 

REJEITO a preliminar de incompetência do juizado especial por 

necessidade de perícia, pois, o autor trouxe aos autos laudo pericial, bem 

como a requerida realizou vistoria técnica in loco. Assim, as provas 

produzidas são suficientes para o julgamento da demanda. Passo ao 

julgamento do mérito. No caso, é certo que o consumidor se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida 

sustenta que não houve oscilação de energia na rede elétrica do autor na 

data informada. Contudo, infere-se do testemunho do Sr. João Alves Neto, 

eletricista, que este constatou que o fio e alta tensão estava caído do 

poste, o que ocasionou a queima dos aparelhos. A testemunha afirma que 

entrou em contato com os funcionários da Requerida para que 

procedessem os reparos. A prova testemunhal corrobora os laudos 

técnicos juntados aos autos e comprova o defeito de manutenção na rede 

elétrica na data do sinistro. Portanto, está demonstrado o nexo causal 

entre o dano e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica. Cabe 

frisar que responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, 

independendo de culpa (art. 14 do CDC1). A reclamada, portanto, 

responde pelos danos causados a eletro-eletrônicos de seus usuários, a 

não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, 

o que aqui não se verifica. Nesse sentido, as provas produzidas nos 

autos demonstram o dano nos aparelhos compatível com o problema 

apontado. O defeito na prestação do serviço, assim, está na ineficácia do 

sistema de proteção da rede elétrica da reclamada, pois é dever desta 

garantir a segurança dos serviços prestados, consoante imposição legal 

(art. 22 do CDC). Dessa forma, comprovado o defeito no serviço, os 

danos e o nexo de causalidade, verifica-se que há dever da reclamada de 

suportar os custos dos aparelhos queimados no valor total de R$ 6.523,82 

(seis mil e quinhentos e vinte e três Reais e oitenta e dois centavos). 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

ao se deparar com o dano sofrido em decorrência da falha na prestação 

de serviço oferecido pela Reclamada e o caráter punitivo-pedagógico 

aplicado a esta, que poderia ter solucionado a lide administrativamente, 

sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é cabível a 

indenização por danos morais. Não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral, o que não é o caso dos autos. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para: a) Condenar, a título 

de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 

do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, e o 

faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. b) Condenar a Requerida a restituir à parte 

autora o valor R$ 6.523,82 (seis mil e quinhentos e vinte e três Reais e 

oitenta e dois centavos), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC 

desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% 

ao mês desde a citação válida; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. 

Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003556-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE ALVES MUNIZ RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003556-16.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas para 

situar, trata-se de "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 
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C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" proposta por ALICE ALVES 

MUNIZ RAMOS em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, ambos 

qualificados, alegando que não contratou os serviços da Requerida, 

entretanto, esta inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por 

débito no valor de R$ 157,07 (cento e cinquenta e sete Reais e sete 

centavos). Deferido os efeitos da tutela antecipada determinando a 

exclusão do nome da autora dos registros/banco de dados de(a) SERASA 

e SPC, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada 

ao teto do juizado, bem como a inversão do ônus da prova em ID 

24552398. POis bem. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da 

Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Friso, ainda, 

que no caso em apreço, a consumidora, se caracteriza como 

hipervulnerável, tratando-se de pessoa idosa, humilde e não alfabetizada. 

Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é 

medida que se impõe, face a hipossuficiência da parte autora para a 

facilitação da defesa de seus direitos, vez que as empresas têm melhores 

condições e técnica de produzirem provas a seu favor. A Requerida 

juntou aos autos contrato que alega ter sido assinado pela autora e por 

Marcos Henrique dos Santos Gonçalves. Todavia, é evidente a invalidade 

do referido contato, pois, o mesmo não observou os requisitos legais para 

validade do contrato realizado por pessoa analfabeta. O analfabeto não é 

incapaz no sentido legal e não está impedido de contratar, no entanto, 

considerando a presumida vulnerabilidade da contratante, o artigo 595 do 

Código Civil exige alguns requisitos para a celebração do contrato, senão 

vejamos: Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer 

das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser 

assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas. No caso em questão, 

verifica-se que não há procuração pública ou particular, indicando 

procurador para ler e assinar a rogo o contrato, tampouco identificação de 

testemunhas, de modo a conferir lisura ao pactuado, conforme 

entendimento jurisprudencial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – RECIBO ASSINADO POR ANALFABETO – QUESTÃO NÃO 

APRECIADA NO VOTO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – NECESSIDADE DE 

ASSINATURA A ROGO – FORMALIDADE NECESSÁRIA PARA SUA 

VALIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITO DE VALIDADE – NULIDADE – 

DÉBITO EXISTENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. Pode o 

analfabeto contrair obrigações, exigindo-se, contudo, para a validade do 

respectivo contrato que ele seja formalizado por instrumento público ou 

por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador 

constituído por instrumento público. (ED 109341/2014, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016). Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO PELO RITO ORDINÁRIO. 

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. PRODUTOR RURAL. 

VULNERABILIDADE PRESUMIDA DO CONTRATANTE. EXIGÊNCIA DE 

REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 595 DO CÓDIGO CIVIL. CONTRATO 

ASSINADO A ROGO E NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. 

AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO. NULIDADE DO EMPRÉSTIMO. 

DANO MORAL. CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO. SITUAÇÃO QUE TRANSBORDOU EM 

MUITO A ESFERA DOS DISSABORES INERENTES À VIDA EM SOCIEDADE. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. RECURSO DE APELAÇÃO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074050634, Décima 

Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva 

Ribeiro, Julgado em 06/12/2017). Logo, a nulidade do referido contrato é 

medida que se impõe, bem como a declaração de inexistência do débito. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que o nome do autor 

fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito não realizado. O 

autor não pode ser prejudicado pela má administração da Requerida, a 

evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que configura ato 

injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo 

verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, não 

necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial, ratificando a liminar, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de 

débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) 

CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 6. 000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., 

conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º 

do CTN, contados da citação; Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003517-19.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRAZ MARIA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003517-19.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Apenas 

para situar, trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS proposta por BRAZ MARIA DA COSTA em desfavor de 

AYMORÉ S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, alegando que 

viu um anúncio na internet sobre empréstimo, entrou em contato com o 

número informado e entabulou contrato enviado pela suposta funcionária 

do Requerido. Ocorre que foi informado que o valor do empréstimo só 

seria liberado se efetuasse o pagamento de uma taxa administrativa. 

Assim, o autor depositou o valor de R$ 499,99(quatrocentos e noventa e 

nove reais e noventa e nove centavos), na conta de Natalie Martins 

Santos, e o segundo depósito em data de 05 de julho de 2019, no valor de 

R$ 921,23 (novecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos), na 

conta de Rosimary Oliveira da Silva. Requer a restituição dos valores 
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depositados. Pois bem, no caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A preliminar de ilegitimidade 

passiva se confunde com o mérito e assim será analisada. Rejeito a 

preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de 

perícia, pois, as provas produzidas são suficientes para o julgamento da 

demanda. Não havendo mais preliminares, reporto-me ao julgamento do 

mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que não assiste razão à parte autora. O Requerido 

aduz que o contrato apresentado pelo autor não confere com o padrão de 

contratos realizados pela instituição. Pugna pelo reconhecimento de 

ausência de responsabilidade da mesma. Infere-se dos autos que própria 

parte autora narrou ter efetuado tratativas para contrato de empréstimo 

via telefone junto a suposto preposto da ré, acostando aos autos contrato 

particular de empréstimo de dinheiro com garantia n. 824015, que sequer 

constou com a firma da ré, constando apenas com suposto carimbo do 

COFIASP, que não é capaz para demonstrar a autenticidade do 

documento, nem mesmo a responsabilidade da ré pelo evento. Além disso, 

há que se atentar para o fato de que foram solicitados depósitos para 

liberação do valor objeto do empréstimo, que, sem dúvida, deveriam gerar 

estranheza ao autor, uma vez que foram efetuados em nome de pessoa 

física sem qualquer comprovação de relação com a instituição financeira 

ré. Ademais, é de notório conhecimento que, em regra, as instituições 

financeiras não exigem, como condição para liberação de empréstimo, 

depósito antecipado para pagamento de taxas, situação que deveria ter 

atentado o autor para possível ocorrência de fraude. Vale ressaltar que o 

consumidor deve agir com o mínimo de cautela no momento da contratação 

a fim de evitar fraudes como no caso em apreço. Portanto, é manifesto 

que a autora fora vítima de estelionato, não tendo o banco réu concorrido 

para o ato ilícito praticado por terceiro de má-fé que se utilizou de seus 

dados para praticar a fraude, razão pela qual a improcedência é medida 

impositiva. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 

487, I CPC; Determino, de ofício, a extração de cópia dos autos com 

remessa ao Ministério Público a fim de apurar a fraude perpetrada nos 

autos, em que houve utilização do nome Natalie Martins Santos, Rosimary 

Oliveira da Silva e DanielVenancio J Ribeiro. Sentença publicada 

eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada 

para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003537-10.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DA SILVA ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003537-10.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais, passo a 

fundamentar e decidir a questão posta em Juízo. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por BRUNO DA SILVA ANTONIO em desfavor 

de BANCO BRADESCO, alegando que não contratou os serviços do 

Requerido, entretanto, este inseriu seu nome no cadastro restritivo de 

crédito. A parte Requerida juntou aos autos contratos que alega ter sido 

assinado pela parte autora. Em análise à assinatura do contrato 

comparada aos demais documentos juntados aos autos, resta dúvida se 

há semelhança entre as mesmas. Para aferir se a assinatura lançada no 

contrato é verídica ou não, necessária se faz a confecção de perícia 

grafotécnica e, como tal prova não pode ser produzida no procedimento 

sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, impõe-se a extinção do feito, 

a fim de que seja a ação proposta perante a Justiça Comum, momento em 

que será oportunizada a realização da prova técnica. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: JULGAR EXTINTO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 3.º, caput, c/c art. 

51, II da Lei n.º 9.099/95; Sem custas e sem honorários advocatícios, nos 

termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003434-03.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003434-03.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇAÕ DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

ALESSANDRO MARTINS DE SOUZA em desfavor de BOA VISTA 

SERVIÇOS S.A, alegando, em suma, que a Requerida não o notificou da 

negativação apontada pela Telefônica Brasil S.A. Postergo a apreciação 

do pedido de concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art.54, 

paragrafo único. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão 

à parte autora. Explico. O Requerido demonstrou em sua contestação que 

houve comunicação no endereço informado pelo credor (ID 25764313). 

Cabe ao credor certificar-se do endereço correto da autora e não ao 

órgão mantenedor do cadastro. Neste sentido: Ementa: RECURSOS 

INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO 

NEGATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA RECONHECIDA. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

COMPROVAÇÃO DE ENVIO AO ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR, 

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO. MERO ÓRGÃO REGISTRADOR. 

DEVER DE INDENIZAR PELO BANCO BRADESCARD CONFIGURADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 9.000,00. SENTENÇA 

REFORMADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERASA RECONHECIDA. 

RECURSO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível Nº 

71006397962, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 12/07/2017). Assim restou 

demonstrado que foi obedecida a notificação determinada pelo art. 43, 

§2º, CDC e Súmula 359 STJ. DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo mais que 

dos autos consta, DECIDO: Julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, 

nos termos do art. 487, I CPC; Deixo de condenar em custas e honorários 

advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95; 

Sentença publicada eletronicamente. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 
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único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003466-08.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO SANTOS FERRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003466-08.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PABLO 

SANTOS FERRAZ em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando 

que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu 

nome no cadastro restritivo de crédito por débito no valor de R R$107,97 

(cento e sete reais e noventa e sete centavos). No caso, não havendo 

vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está 

o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a 

dilação probatória. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida 

de juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. A Requerida não comprovou a contratação a justificar a 

cobrança e consequente restrição. Logo, a Requerida não demonstrou a 

legitimidade da cobrança, sendo a declaração de inexistência do débito 

medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 

que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003473-97.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003473-97.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ELIANA DE 

OLIVEIRA SILVA em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A, alegando que 

não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta inseriu seu nome 

no cadastro restritivo de crédito por débito no valor de R$ 91,30 (noventa 

e um reais e trinta centavos). No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

juntada original do comprovante de negativação, uma vez que o 

documento juntado é hábil a comprovar a negativação pela Requerida. 

Ademais, O extrato juntado com a inicial, apesar de não se tratar do 

extrato unificado extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos 

os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo 

aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de 

prova. Passo ao julgamento do mérito. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte 

autora. Ab initio, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz 

do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública 

e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no 

artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a 

parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade 

formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para 

acolher a vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. A Requerida não comprovou a contratação a justificar a 

cobrança e consequente restrição. Logo, a Requerida não demonstrou a 

legitimidade da cobrança, sendo a declaração de inexistência do débito 

medida que se impõe. Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, 

demonstra falta de cautela e imprudência no trato com os seus clientes, 
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que não tomou o devido cuidado na realização de contratos, evitando que 

o nome do autor fosse inserido no cadastro restritivo de crédito por débito 

não realizado. O autor não pode ser prejudicado pela má administração da 

Requerida, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem 

como o valor da negativação. Assim, sopesando tais critérios, aliados ao 

valor das negativações, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na 

inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora 

com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a reclamada a pagar 

à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5. 000,00 

(cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e 

juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000182-89.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKSON FERNANDES DE SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000182-89.2019.8.11.0011. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: JAKSON FERNANDES DE SA Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 28224368, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000225-26.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS SANTOS FREITAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000225-26.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: ROSILENE DOS SANTOS 

FREITAS EXECUTADO: TIM CELULAR S.A. Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. Tendo em vista que já fora 

procedido o levantamento do alvará expedido nos autos em favor da 

autora, e, que mesmo intimada nada manifestou, conforme atesta certidão 

de ID 28224371, tem-se que fora satisfeita a presente execução. Como de 

conhecimento, as causas de extinção dos feitos executivos estão 

elencadas no art. 924 e incisos do CPC, sendo certo que a referida 

extinção somente produzirá efeito quando for declarada por sentença. No 

caso dos autos, vê-se que houve o cumprimento da obrigação e, via de 

consequência, a extinção da execução por pronunciamento judicial que 

declare tal situação. Posto isso, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, ante o cumprimento pelo executado da obrigação, nos termos 

do o art. 924, e o art. 925, estes últimos do CPC. SEM custas. P.R.I.C. Após 

o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’oeste/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003424-56.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL CAROLINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Proc. 1003424-56.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA proposta por EZEQUIEL 

CAROLINO DE SOUZA em desfavor de TELEMAR NORTE LESTE S/A, 

alegando que não contratou os serviços da Requerida, entretanto, esta 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por vários débitos. 

Nestes autos impugna o contrato 658839722, com negativação no valor de 

R$ 132,11 (cento e trinta e dois Reais e onze centavos). Deferida a 

inversão do ônus da prova na decisão proferida em ID 23980676, bem 

como a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a exclusão do 

nome do autor dos registros/banco de dados de(a) SERASA e SPC, no 

prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa 

cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada 

ao teto do juizado. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável a dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito o pedido da Requerida de 

conexão, uma vez que trata-se de contratos distintos. Passo ao 

julgamento do mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão à parte autora. Explico. No 

caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, 

pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento 

jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do 
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artigo 6º, VIII do CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, 

face a hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de 

seus direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. A requerida aduz em sua defesa que a 

contratação é regular, pugnando pela excludente de responsabilidade por 

culpa de terceiro. Ocorre que a responsabilidade da ré é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. A requerida não 

apresentou gravação comprovando que o autor realizou contrato verbal a 

justificar a cobrança e consequente restrição. Logo, a Requerida não 

demonstrou a legitimidade da cobrança, sendo a declaração de 

inexistência do débito medida que se impõe. Temos que a conduta da 

Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de cautela e imprudência no 

trato com os seus clientes, que não tomou o devido cuidado na realização 

de contratos, evitando que o nome do autor fosse inserido no cadastro 

restritivo de crédito por débito não realizado. O autor não pode ser 

prejudicado pela má administração da Requerida, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Não há olvidar que, como vem decidindo nossos 

tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem 

maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano 

moral, o que não é o caso dos autos. Assim, no que concerne a fixação 

do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza 

moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência 

determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição 

educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu 

sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como o valor da 

negativação. Há de ser considerado, ainda, que o autor possui outras 

negativações discutidas judicialmente. Assim, conforme entendimento 

jurisprudencial, se a vítima de fraude cobra indenização por danos morais 

de vários estabelecimentos que negativaram seu nome indevidamente, em 

razão da fraude, deve o valor da indenização observar o reduzido grau do 

dano, já que há outras inscrições, evitando-se o enriquecimento indevido 

do ofendido. APELAÇÃO CÍVEL - DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FRAUDE - DANO MORAL 

PURO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - EXTENSÃO DO DANO - SÚMULA 385 DO 

STJ - INAPLICABILIDADE. - Age com negligência o cessionário de crédito 

que não confere de modo adequado os documentos comprobatórios da 

legitimidade do crédito adquirido e inscreve indevidamente o nome do 

suposto devedor em cadastro de inadimplentes. - É ilícita a inscrição em 

cadastro negativo de crédito decorrente de dívida inexistente. - Para a 

caracterização do dano moral, basta a negativação indevida, sendo 

desnecessária a demonstração do prejuízo sofrido pela parte. - A Súmula 

nº 385 do STJ não deve ser aplicada no caso de as demais negativações 

do nome do requerente serem objeto de questionamento judicial. - A 

indenização por danos morais deve ser suficiente apenas para repará-los, 

pois a indenização se mede pela extensão dos danos, nos termos do art. 

944, caput, do Código Civil. - Se a vítima de fraude cobra indenização por 

danos morais de vários estabelecimentos que negativaram seu nome 

indevidamente, em razão da fraude, deve o valor da indenização observar 

o reduzido grau do dano, já que há outras inscrições indevidas, 

evitando-se o enriquecimento indevido do ofendido. - Recurso provido em 

parte. (TJ-MG , Relator: Gutemberg da Mota e Silva, Data de Julgamento: 

23/07/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL) Assim, sopesando tais 

critérios, aliados ao valor das negativações, esses elementos me 

autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de débito da 

parte autora com a reclamada, objeto da demanda; b) CONDENAR a 

reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a 

importância de R$ 5. 000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente 

pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme 

disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, 

contados da citação; Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de 

sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003401-13.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA PEREIRA DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO(A))

 

Processo 1003401-13.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

CLAUDIA PEREIRA DE AGUIAR em desfavor do BANCO BRADESCO S/A, 

alegando que possui conta na instituição financeira requerida para 

recebimento do seu benefício previdenciário. Ocorre que foram realizados 

diversos descontos não autorizados de seguros e previdências, tendo 

como beneficiários outras instituições. Sustenta a responsabilidade 

objetiva do requerido por ter permitido os descontos não autorizados. O 

Requerido arguiu preliminarmente ilegitimidade passiva, uma vez que atuou 

como mero prestador de serviços financeiros, ou seja, somente 

proporcionou à autora sua conta-corrente para movimentações 

financeiras. Os descontos foram realizados por outras empresas. Aduz 

limitação de defesa em ações que tenham como objeto descontos 

realizados por terceiros. No mérito, sustenta, em suma, ausência de ato 

ilícito cometido pelo mesmo. No caso, não havendo vício que possa obstar 

o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Postergo a apreciação do pedido 

de concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art.54, paragrafo único. 

A preliminar suscitada confunde-se com o mérito e com este será 

analisada. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Embora o Banco 

seja responsável pelos valores a ele confiados por seus correntistas, 

somente as empresas que realizaram os descontos possuem capacidade 

probatória de confirmar a (in)existência do contrato ora impugnado pela 

parte autora. O BANCO RÉU figura no presente caso como mero 

estipulante dos alegados inexistentes contratos, atuando apenas como 

intermediário entre a parte autora e as supostas contratadas e atuou como 

canal de descontos para as mesmas. Além disso, no caso concreto, tenho 

que não cabe aplicar a Teoria da Aparência, pois não havia dúvidas para 

a parte autora sobre quem tinha viabilizado a contratação, inclusive 

porque a ação também foi ajuizada contra as empresas beneficiárias dos 

descontos. POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO 

julgar IMPROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do 

CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido 

pelas partes, ao arquivo, com as devidas baixas. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001538-56.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:
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SINEIA SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON CARLOS FERREIRA OAB - MT0014391A (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1001538-56.2018.8.11.0011 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por 

SINEIA SILVA RAMOS em face do MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, 

alegando que em 13.06.2018 conduzia seu veículo na Rua Genival Amaro 

da Silva sentido Cohab do Robertão, quando houve o abalroamento com 

um segundo veículo que seguia do Bairro Por do Sol sentido Bairro Jardim 

são Paulo. Sustenta que o sinistro ocorreu porque o local não é sinalizado, 

portanto, o Requerido é responsável pelo ocorrido ante sua inércia. A 

decisão proferida em ID 16609956 recebeu a inicial e deferiu a inversão do 

ônus da prova. O Município apresentou defesa arguindo preliminar de falta 

de interesse de agir, uma vez que a culpa foi exclusiva da autora; 

incompetência do Juizado Especial, pois, a ação deveria tramitar no 

Juizado Especial da Fazenda Pública; incompetência do Juizado Especial 

por necessidade de prova pericial. No mérito, aduz que a culpa foi dos 

motoristas que não prestaram atenção à sinalização e pugna pela 

improcedência da demanda. Realizada audiência de instrução e julgamento 

em 16.10.2019. É a síntese necessária. Remeto-me à preliminar suscitada. 

O interesse processual deve ser aferido pela conjugação do binômio 

“necessidade x utilidade”, ou seja, necessidade na provocação da 

jurisdição para obtenção do bem da vida, a qual se inviabilizou pela via 

extrajudicial; e, utilidade do provimento judicial postulado para satisfação 

do interesse posto em juízo. O referido binômio socorre a Reclamante nos 

presentes autos, verifica-se que sua irresignação consubstancia-se na 

responsabilidade do Requerido na sinalização das vias públicas. Ademais, 

desnecessário o prévio requerimento administrativo para ajuizamento da 

ação judicial, pois a exigência do mesmo configura ilegal restrição ao 

princípio da Inafastabilidade da Prestação Jurisdicional, prevista no artigo 

5º, XXXV da CF. Deste modo, REJEITO a preliminar de falta de interesse de 

agir arguida pelo Reclamado. Rejeito as preliminares de incompetência do 

Juizado Especial, pois, este também atua como vara especializada do 

juizado especial da Fazenda Pública. Quanto à necessidade de prova 

pericial, desnecessário, porquanto as provas produzidas são suficientes 

para o julgamento da demanda. Passo ao julgamento do mérito. 

Tratando-se de ação objetivando indenização, cabe abordar sobre os 

pressupostos exigidos para a incidência da responsabilidade do 

Requerido , quais sejam, a conduta, o dano e o nexo causal entre ambos. 

Com efeito, o artigo 37, § 6º da Constituição Federal reza que: Art. 37. A 

administração pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eficiência e, 

também, ao seguinte: [...] § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as 

de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 

danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo 

ou culpa. Em suma, a responsabilidade civil da Administração Pública pela 

ação de seus agentes é objetiva, porquanto fundada na Teoria do Risco 

Administrativo, isto é, independe de comprovação de dolo ou culpa, 

devendo zelar pelo efetivo cumprimento de suas obrigações de forma 

adequada. O município é responsável pela conservação e manutenção 

das vias públicas, como corrobora a jurisprudência: Ementa: RECURO 

INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA PÚBLICA. FALTA DE SINALIZAÇÃO DE 

QUEBRA-MOLAS.  DANOS MATERIA IS .  OC O R R Ê N C I A. 

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL. NEXO CAUSAL VERIFICADO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPARAÇÃO. 

TEORIA DA CULPA DO SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE FISCALIZAR PARA 

ENCONTRAR RISCOS E DE PREVENIR PARA EVITAR DANOS. 

EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE 

PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.

(Recurso Cível, Nº 71008881823, Segunda Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: José Luiz John dos Santos, Julgado 

em: 27-11-2019) Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL 

EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBRA NA VIA PÚBLICA. VIA URBANA. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO E DA CORSAN. MÁ 

CONSERVAÇÃO DA PISTA, SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO SOBRE 

ARTEFATOS EXISTENTES NA VIA QUE ESTAVA EM OBRAS. SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA CORROBORADA. PRECEDENTES. Legitimidade passiva 

do Município reconhecida. Caso em que o autor sofreu acidente em face 

da ausência de sinalização de tubulações de esgoto deixados em plena 

via pública, sem a devida sinalização. Elementos constantes nos autos 

suficientes a demonstrar a culpa de ambas as demandadas pela 

ocorrência do sinistro. Tese autoral pertinente, de modo a atribuir 

verossimilhança às suas alegações. Ré que se limitou a alegar, sem fazer 

qualquer prova de suas afirmações. Responsabilidade objetiva que, na 

hipótese dos autos, não restou elidida. PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÕES IMPROVIDAS..(Apelação Cível, Nº 70079247458, Décima 

Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, 

Julgado em: 24-10-2018) No caso em apreço, o município não comprovou 

que havia sinalização na via na data do acidente. Questionado sobre a 

existência de sinalização no local, o preposto do município respondeu 

“agora tem” (frisei), o que evidencia que à época do acidente não estava 

sinalizado. Ademais, a foto juntada pela autora do dia do sinistro 

demonstra a falta de placa. A tentativa de responsabilizar a motorista pelo 

sinistro por não atentar às regras de preferência esculpida no artigo 29 do 

CTB, resta desconstituída uma vez que, conforme demonstrado nos autos, 

os danos do veículo da mesma ocorreram na lateral esquerda. Assim, 

demonstrado o nexo causal entre a omissão do Requerido na preservação 

da via pública e o dano ocasionado à autora, resta caracterizado o dever 

de ressarcimento dos danos materiais. No que tange aos danos morais 

pleiteados, tenho que a situação vivenciada não é passível de 

indenização. Em meu entender, os fatos descritos nos autos, por si só, 

não geram danos morais. A jurisprudência é pacífica que só a dor real e 

profunda enseja danos morais, não meros aborrecimentos ou desgastes 

emocionais: “Nem todo aborrecimento, insegurança ou desgaste emocional 

é indenizável a título de danos morais, sendo necessário que o sofrimento 

experimentado pela vítima seja profundo e contundente. (TAMG - 

Embargos Declaratórios - 0241244-2/01241244-2 - Publ. DJ 29.08.98 - 

fonte: Informa Jurídico). (grifei e negritei)”. O incômodo, preocupação, 

perda da tranquilidade, que passou a Reclamante pelo sinistro, em meu 

entender, constitui mero aborrecimento e desgaste emocional, e estes não 

são suficientes para gerarem danos morais. “EMENTA: RECURSO 

INOMINADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

ENTRE O PROPRIETÁRIO E O CONDUTOR – DANO MATERIAL 

INDENIZÁVEL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. Observada a ocorrência de acidente de 

trânsito, identificada a culpa, propriedade e causador do dano, o valor do 

dano material da franquia paga pela vítima é passível de ser indenizada 

pelos causadores do dano. Porém, incabível indenização por danos 

morais, por acidente de trânsito em maiores implicações, sob pena de 

banalização do instituto. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. (TJMT. Recurso Inominado nº.: 0059263-26.2013.811.0001. Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

06/12/2016).” Assim, o mero incômodo, o desconforto, o enfado 

decorrentes de alguma circunstância e que o homem médio tem de 

suportar em razão de viver em sociedade, não servem para que sejam 

concedidas indenizações. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, DECIDO: JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da 

exordial a fim de CONDENAR o requerido a pagar a título de danos 

materiais, a importância de R$ 3.125,00 (três mil e cento e vinte e cinco 

Reais), corrigido pelo IPCA e juros de 0,5% desde a citação. Sem custas 

processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição, forte 

no art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Sentença Publicada eletronicamente. Intimem-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002392-16.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARINALVA SANTOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1002392-16.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: MARCELO V. VITORAZZI - EPP 

EXECUTADO: MARINALVA SANTOS DE SOUZA Vistos. ACOLHO o pleito 

de id nº 28119621, de modo que SE PROMOVA nova diligência no 

endereço ora apontado, com o fito de intimar a executada da penhora 

realizada nos autos. Com a intimação, e, quedando-se silente a executada, 

CONCLUSOS para apreciar o pleito de id nº 25635728. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 22 de janeiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000780-43.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WELIKHA DE SALES DOMICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000780-43.2019.8.11.0011 VISTOS ETC. Cuida-se de 

EMBARGOS DECLARATÓRIOS apresentados por TELEFONICA BRASIL 

S.A .no qual se insurge contra a sentença retro, alegando que esta deixou 

de fundamentar sobre os danos morais. Não conheço o presente recurso, 

eis que insatisfeitos seus pressupostos de admissibilidade, pois, extrai-se 

dos Embargos de Declaração apresentado que o presente recurso é 

genérico, não preenchendo o requisito da dialeticidade recursal. Isto 

porque a Embargante não demonstrou expressamente qual ponto da r. 

sentença foi omisso, contraditório ou obscuro. Os argumentos 

apresentados pela Embargante apresentam-se como mero inconformismo 

com a sentença prolatada. ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

Intime-se. Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Grace Alves da Silva 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003406-35.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FABRICIO LIO PENARIOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORSA REFRIGERANTES S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAYME BROWN DA MAIA PITHON OAB - BA8406-O (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003406-35.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR proposta por ALESSANDRO 

FABRICIO LIO PENARIOL em desfavor do NORSA REFRIGERANTES S.A, 

alegando que de novembro/2016 a 31/05/2018 foi proprietário de duas 

lojas de mini salgados, as quais foram vendidas no final de maio/2018. 

Narra que na época que era proprietário das referidas lojas, comprava de 

fornecedores, inclusive, da empresa requerida. Ocorre que a requerida 

inseriu seu nome no cadastro restritivo de crédito por um débito vencido 

quase um ano após a venda do estabelecimento, portanto, referente a 

compra não realizada pelo autor. Foi deferida a inversão do ônus da prova 

e concedido os efeitos da tutela antecipada para determinar a exclusão do 

nome do autor do cadastro restritivo de crédito no prazo de 48h, sob pena 

de multa diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta Reais), limitado ao teto do 

juizado especial. (ID 24085709). O autor manifestou em ID 25602039 

informando o cumprimento extemporâneo da liminar e requerendo a 

execução da multa no valor de R$ 900,00 (novecentos Reais). No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão assiste à parte autora. Explico. No caso, é certo que o 

consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Assim, nos termos do artigo 6º, VIII do 

CDC a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, face a 

hipossuficiência da parte autora para a facilitação da defesa de seus 

direitos, vez que as empresas têm melhores condições e técnica de 

produzirem provas a seu favor. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. A 

Requerida apresentou contestação, na qual aduz que cumpriu a liminar no 

prazo estabelecido, requerendo o indeferimento do pedido autoral. No 

mérito, sustenta que, em que pese o autor ter vendido o estabelecimento, 

não observou o procedimento legal, portanto, não tinha conhecimento da 

transação e, consequentemente, não poderia atribuir o débito a terceiro. 

Contudo, o autor era microempresário individual, se sujeitando à legislação 

especial que dispensa a publicação de seus atos. Outrossim, a Requerida 

deveria se atentar na comercialização de seus produtos a quem estava 

vendendo, certificando da venda e entrega da mercadoria. Assim, 

considerando a data da transferência do comércio do autor e a data do 

débito, fica evidente que não foi o demandante quem adquiriu os referidos 

produtos. No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos 

necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação 

indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, não 

comprovada a legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do 

débito é medida que se impõe. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, indubitável que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem 

como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, 

que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu 

em consequência da circunstância provada consubstanciada no referido 

ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre 

as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, 

no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. No que tange à execução da multa, razão assiste ao autor, 

uma vez que o Requerido foi citado em 08.10.2019 (ID 24754519). Ante o 

exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONFIRMAR os efeitos da tutela antecipada deferida, e, 

consequentemente condenando o Requerido ao pagamento de R$ 900,00 
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(novecentos Reais), pelo cumprimento extemporâneo. Sobre o referido 

valor deverá incidir apenas correção monetária, a partir do cumprimento 

efetivo. b) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a parte 

ré referente a dívida em litígio; c) CONDENAR a empresa ré ao pagamento 

à parte autora da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com juros de 

mora de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária a partir 

desta data (súmula 362 do STJ), e assim o faço com resolução do mérito, 

a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-97.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAJLA MILENA CASTRO DA SILVA OAB - MT13630/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR44655-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANA PAULA SILVA SANTOS (TESTEMUNHA)

 

Processo: 1000186-97.2017.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por IVANI 

JOSÉ DA SILVA em desfavor da EUCATUR - EMPRESA UNIÃO CASCAVEL 

DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA, alegando que comprou passagem da 

Requerida para o itinerário Rio Verde/GO – Mirassol D’Oeste/MT para o dia 

05.07.2017 às 23h25min. Narra que compareceu no dia e hora do 

embarque e pediu que o funcionário da Requerida lhe informasse quando 

seu ônibus chegasse, uma vez que não é alfabetizada. Prossegue 

relatando que ao chegar o primeiro ônibus na plataforma de embarque 

questionou se seria aquele, sendo respondida que não. Com o passar das 

horas, a autora procurou a requerida e foi informada que o ônibus há 

havia passado. Informa que era o primeiro ônibus que a requerida disse 

não ser o da autora. Em síntese, sustenta que para não pagar 20% de 

multa de remarcação, a viagem foi reagendada para o dia seguinte. Ocorre 

que, ao chegar ao destino, a bagagem da autora havia sido extraviada. A 

requerida solicitou prazo de 30 dias para localizá-la, no entanto, sem êxito. 

Designada audiência de instrução e julgamento, na qual foi determinada a 

expedição de Carta Precatória para oitiva da testemunha Ana Paula Silva 

Santos, que foi ouvida como informante. Postergo a apreciação do pedido 

de concessão da Justiça Gratuita, nos termos do art.54, paragrafo único. 

Passo ao julgamento do mérito. Ab initio, destaco que a presente lide deve 

ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas 

são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, 

como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. Friso, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. Em sua contestação, a Requerida nega que a autora tenha 

perdido o embarque por culpa de funcionários da mesma, sendo a 

obrigação do passageiro atentar para as placas de destino. Quanto ao 

extravio da bagagem, alega que esta não foi localizada, tentou indenizar a 

autora, porém, não concordou com o valor requerido pela mesma. A 

informante Ana Paula Silva Santos discorre que compareceu à rodoviária 

com a autora e esta questionou ao funcionário da Requerida se o ônibus 

que havia chegado na plataforma seria o seu, ao que foi respondida que 

não. Portanto, ficou comprovado que a Requerida falhou com o dever de 

informação clara ao consumidor, considerando, ainda, que a autora não é 

alfabetizada, não tendo facilidade em chegar as informações escritas. 

Quanto ao extravio da bagagem, é fato incontroverso. Havendo típica 

relação de consumo, nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90, a 

responsabilidade do fornecedor do produto ou serviço é objetiva, onde 

basta haver a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano 

sofrido pela vítima, para emergir o dever de reparar os danos decorrentes. 

Neste contexto, destaca-se o dever de indenizar os danos materiais, bem 

como os extrapatrimoniais. O fato vivenciado pela autora ultrapassa a 

linha do mero dissabor, pois é cediço que passou a conviver com uma 

situação inesperada que lhe causou constrangimentos, aborrecimentos e 

preocupações. Nesse sentido a jurisprudência: Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. DANOS MORAIS. VERBA HONORÁRIA. 

EXTRAVIO TEMPORÁRIO E VIOLAÇÃO DE BAGAGEM. Falha na prestação 

de serviço configurada, diante da violação e extravio temporário da 

bagagem. Danos morais. Mantido o quantum indenizatório. Verba 

honorária. Majoração. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação 

Cível Nº 70053854295, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 30/10/2013). 

Dessa forma, se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, julgo procedente a pretensão 

contida na inicial: a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigida 

monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora 

de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, contados da citação; b) CONDENAR a empresa 

reclamada ao pagamento de R$ 564,79 (quinhentos e sessenta e quatro 

reais e setenta e nove centavos) a título de danos materiais, quantia a ser 

corrigida pelo INPC desde a data do fato e acrescida de juros de mora de 

1% ao mês a contar da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace 

Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002345-42.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI DELMIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002345-42.2019.8.11.0011 Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR COBRANÇA 

INDEVIDA proposta por VALDECI DELMIRO DE SOUZA em desfavor de 

HSBC FINANCE (BRASIL) S.A –BANCO MULTIPLO e BANCO BRADESCO 
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S.A, alegando, em síntese, que possui contrato de financiamento de um 

veículo W NOVO VOYAGE 1.0, ANO MODELO 2012/2013 DE COR PRETA, 

PLACA OBF 8530. Narra que estava adimplente com as parcelas do 

referido contrato, contudo, os Requeridos executaram o autor 

indevidamente, tendo sido realizada auto de penhora no dia 14.03.2016. A 

decisão proferida em ID 22749087 deferiu a inversão do ônus da prova. 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto 

que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, 

portanto, dispensável dilação probatória. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. O Requerido sustenta que não houve nenhuma irregularidade na 

Busca e Apreensão proposta, pois a autora estava inadimplente à época 

do ajuizamento da ação. Em que pese a inversão do ônus da prova, cabe 

ao autor provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. No caso 

vertente, o autor não comprovou que os pagamentos foram realizados na 

forma pactuada. O documento juntado no ID 21576339 trata-se apenas de 

uma simulação para quitação do débito, que inclusive foi realizado um dia 

após a citação do autor nos autos de busca e apreensão, código 229107. 

O único comprovante de pagamento juntado pelo autor às fls. 08 do ID 

21576652, refere-se à parcela vencida em 19.12.2015, quitada em 

fevereiro/2016. Já o documento do ID 21576336, nomeado comprovante 

HSBC, é extrato bancário do período de 10.04.2015 a 11.05.2015, no qual 

não está identificado pagamento algum vinculado ao contrato de 

financiamento objeto da lide. Tais elementos trazem a convicção de 

ausência de provas quanto a quitação dos débitos conforme afirmado na 

exordial, ônus que incumbia ao autor. Portanto, a Busca e Apreensão foi 

pautada no exercício do direito de ação dos Requeridos e não está 

comprovado nenhum dano decorrente da mesma, pelas razões 

supracitadas. Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão contida na 

inicial e o faço com fulcro no artigo 487, I do CPC; Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002029-29.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIAGO CARDOSO ALMODOVAR OAB - RO5912 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1002029-29.2019.8.11.0011 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo (Id 26988530). Assim, homologo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a 

intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003273-90.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SALVATERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SANTOS DE PAULA OAB - MT0020135A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ LUNARDON OAB - PR23304 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003273-90.2019.8.11.0011 Vistos, etc. Dispensado o relatório 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Infere-se dos autos que 

as partes realizaram acordo (Id 27145800). Assim, homologo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a 

intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. 

Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1003746-76.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E 

VIDEO GAMES LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ VICENTE BRAGHINI INOCENCIO OAB - SP400197 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO DA FONSECA MELO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA OAB - MT25933/O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL 

D'OESTE Av. Joaquim Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da 

Boa Vista, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 CITAÇÃO POR 

MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA 

PROCESSO n. 1003746-76.2019.8.11.0011 Valor da causa: 0,00 ESPÉCIE: 

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]->EMBARGOS 

DE TERCEIRO CÍVEL (37) POLO ATIVO: Nome: MICROSOFT DO BRASIL 

IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA 

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909, 16 

andar, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 04543-907 

POLO PASSIVO: Nome: FERNANDO DA FONSECA MELO Endereço: Rua 

Waldir Rabello, 485, apto. 101, Centro, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO para 

responder a ação, caso queira, conforme despacho, petição inicial e 

documentos anexados ao processo judicial eletrônico. ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias, contados a 

partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou 

ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 231, V, do CPC). 2. 

Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte 

autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha 

advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no 

Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação 

deverá ser assinada por advogado ou por defensor público. 4. O prazo 

será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria 

Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades 

de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 

(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC). MIRASSOL 

D'OESTE, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 
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Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sabrina Andrade Galdino

 Cod. Proc.: 176041 Nr: 422-08.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Gonçalves Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 SENTENÇA

Vistos, etc.

1- RELATÓRIO

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, em face do réu ROMARIO GONÇALVES RODRIGUES, 

devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções 

penais previstas no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal, pela 

prática dos fatos delituosos descritos na denúncia às fls. 05/06-v.

 Narra a inicial acusatória que, no dia 21.10.2012, por volta das 13h30min, 

no estabelecimento comercial denominado “Primo Rossi”, nesta cidade e 

Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciado, juntamente com seu 

comparsa Lindomar Aparecido Biazoto (já falecido), com consciência e 

vontade, em unidade de desígnios e mediante rompimento de obstáculo, 

subtraíram para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 

(um) aparelho de celular e 01 (um) talão de cheques pertencentes à vítima 

Edson Gomes de Carvalho.

 Segundo relata a exordial, na data e horário já mencionados, um colega 

da vítima percebeu que o estabelecimento comercial “Primo Rossi” estava 

sendo furtado, ocasião em que acionou a polícia.

 Relatou-se ainda que, ao chegarem no local, os policiais constataram que 

a porta do estabelecimento estava arrombada e que alguns objetos haviam 

sido deixados para trás pelos criminosos.

 A inicial ainda relata que o denunciado e seu comparsa fugiram do local 

assim que perceberam a aproximação da polícia, levando consigo o 

telefone e o talão de cheques citados anteriormente.

 Por fim, a denúncia relata que, no mesmo dia, por volta das 17h00min, os 

mesmos indivíduos tentaram furtar uma residência, porém foram presos 

em flagrante delito, ocasião em que portavam o aparelho celular e o talão 

de cheques narrados anteriormente.

 Não tendo sido preso em flagrante pelos fatos apurados nestes autos, o 

denunciado respondeu a todo o processo em liberdade.

 A denúncia foi recebida em 23/10/2017 (fl. 56).

Devidamente citado (fl. 59/60), o réu apresentou resposta à acusação à fl. 

61.

 Durante a instrução probatória foram ouvidas a vítima, as testemunhas, 

bem como se procedeu o interrogatório do acusado (fls. 77/80; fls. 95/96; 

fls. 103/105).

O Ministério Público Estadual, em alegações finais, pugnou pela 

condenação do réu nos moldes da exordial acusatória (fls. 106/111).

A Defesa, em seus memorais, requereu a absolvição do acusado por 

insuficiência probatória (fls. 116/120).

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o relatório. Decido.

2- FUNDAMENTAÇÃO

Por inexistir qualquer causa determinante de declaração de nulidade dos 

atos processuais ou ainda qualquer outra questão preliminar a ser 

analisada, passo a enfrentar o mérito da demanda de forma 

pormenorizada à imputação que recai ao acusado.

A materialidade do delito em tela fora cabalmente comprovada através do 

Boletins de Ocorrência (fls. 11 e 16), Termo de Reconhecimento de Objeto 

(fls. 12), Termo de Entrega (fl. 13), Auto de Apreensão (fls. 17) e Relatório 

Final (fls. 50/51), bem como através das declarações prestadas perante a 

Autoridade Policial e em Juízo.

De outro vértice, quanto à análise da autoria do crime imputado ao 

acusado, examinando criteriosamente os fatos e o conjunto probatório 

colacionado, constato que, da mesma forma, encontra-se sobejamente 

comprovada nos autos.

Com efeito, ao ser auscultada em ambas as fases processuais, a vítima 

Edson Gomes de Carvalho relatou de forma semelhante e congruente o 

modo de execução empregado pelo acusado na prática do delito de furto, 

nas seguintes circunstâncias:

“[...] Sim doutor, na época eu estava em Lacerda e recebi uma ligação 

informando que tinha entrado no meu estabelecimento, na parte de trás, 

utilizando pé de cabra, ai entrou até o escritório e também abriram o cofre 

com o pé de cabra também, ai levou alguns pertences mas logo a polícia já 

capturou e eu tive de volta meus pertences que era o telefone[...]; Todos 

os pertences foram recuperados. Sim, arrobaram a porta com o pé de 

cabra. O cofre também. Tinha alguns documentos mesmo lá, mas assim, é 

uma representação comercial, então não tinha bens lá, só documentos 

mesmo. Não, pessoas não. Se não me recordo, era um final de semana se 

não falha a memória, não lembro bem. Perfeitamente. [...]” (CD-R de fl. 80).

Para corroborar a palavra da vítima, ressai dos autos o depoimento do 

policial militar Otávio Alcides Santos de Castro relatou com lucidez e 

riqueza de detalhes o modo como se descobriu a autoria deste crime.

 Neste sentido, a testemunha relatou que, no dia dos fatos, atendeu a 

ocorrência do informando acerca do delito apurado nestes autos, 

oportunidade em que constatou o arrombamento das portas do 

estabelecimento e orientou a vítima a relacionar os objetos furtados.

 Relatou também que, já no final da tarde, foi chamado para atender uma 

segunda ocorrência de furto, ocasião em que logrou êxito em flagrar o 

denunciado e seu comparsa furtando outro imóvel, razão pela qual foram 

presos em flagrante.

 Por fim, porém não menos importante, o referido policial narrou que foi 

localizado com os autuados, o celular e o talão de cheques subtraídos do 

estabelecimento denominado “Primo Rossi”, oportunidade em que tanto o 

denunciado quanto seu comparsa confessaram a autoria dos dois furtos 

ocorridos naquele dia, o que inclui o crime apurado nestes autos.

 Por sua vez, o réu negou a prática do delito, asseverando que não 

participou do crime e que os bens encontrados com a dupla, na verdade 

pertenciam tão somente ao seu comparsa já falecido.

 No entanto, compulsando os autos, verifico que a negativa do acusado se 

dissocia do conjunto probatório que é forte e seguro no sentido de 

aponta-lo como autor do crime de furto apurado nestes autos.

 Somado ao depoimento da testemunha Otávio Alcides Santos de Castro e 

em sentido contrário a versão apresentada pelo acusado, consta dos 

autos boletim de ocorrência de fl. 16 e auto de apreensão de fl. 17 

indicando que no momento de sua prisão o denunciado estava de posse 

dos objetos subtraídos da vítima destes autos.

 Ressalto que os depoimentos prestados pelos policiais estão em 

consonância com o acervo probatório destes autos, o que leva a 

credibilidade de tais testemunhos, fornecendo a segurança necessária e 

possibilitando a condenação pleiteada.

 Nesse sentido, a jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBO 

CIRCUNSTANCIADO PELOS INCISOS I, II e III DO PARÁGRAFO SEGUNDO 

DO ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINARES AFASTADAS - 
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PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - AUTORIA E 

MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - RECONHECIMENTO DO 

ACUSADO PELA VÍTIMA - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL QUE VAI AO 

ENCONTRO DA PROVA COLIGIDA - DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS - 

PROVA SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO - DECISÃO 

MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO "A confissão operada na fase 

administrativa e posteriormente retratada em Juízo, sem motivo válido, é 

elemento suficiente para embasar a condenação, principalmente quando o 

contexto probatório colige para essa medida. "O testemunho de agente 

policial isento de má-fé - que não foi contraditado, nem tampouco invocado 

de suspeição - é tido como suficiente para embasar um decreto 

condenatório. "O apelante não fez qualquer prova no sentido de sustentar 

o alegado álibi trazido e, como tal, considerasse como inexistente. 

"Portanto, não há falar em insuficiência de provas ou dúvida que justifique 

a absolvição, quando os elementos contidos nos autos, todos a indicar a 

responsabilidade do acusado, formam um conjunto sólido, autorizando um 

seguro juízo de convicção" (Apelação Criminal n. 2003.030110-0, rel. Des. 

Solond'Eça Neves, j. em 1º/6/2004).

Ante todo o exposto, entendo que devidamente comprovadas autoria e 

materialidade delitiva.

2.1 Da qualificadora do concurso de pessoas (ART. 155, §4º, IV, DO CP)

Restou claro que o crime foi praticado em concurso de pessoas, haja vista 

os depoimentos prestados em sede inquisitorial e em juízo, que 

evidenciaram a participação do denunciado e de Lindomar Gonçalves 

Rodrigues na execução do crime apurado.

Neste sentido, é importante ressaltar que a testemunha Otávio Alcides 

Santos de Castro, em juízo, relata que, ao prender em flagrante o 

denunciado e seu comparsa, ambos logo confessaram ter praticado o 

delito apurado nestes autos.

 Assim, a prova produzida nos autos, é suficiente para que se reconheça 

a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, IV, do CP.

Por fim, o acusado era, na data dos fatos, imputável e tinha plena 

consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer 

excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficia-lo.

2.2 Da qualificadora de rompimento de obstáculo

Em relação à qualificadora descrita no artigo art. 155, §4º, inciso I, do 

Código Penal, verifico que não constam nos autos indícios da incidência da 

referida qualificadora, haja vista a ausência de laudo pericial no local do 

crime ou qualquer meio comprobatório de que o denunciado utilizou desse 

meio para a consumação do delito em análise.

 Assim, deixo de reconhecer a qualificadora de rompimento de obstáculos 

nos autos.

3. DISPOSITIVO

A vista da fundamentação expendida, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar o réu 

Romário Gonçalves Rodrigues, pela prática do delito de furto, nos termos 

do art. 155, §4°, inciso IV, do CP.

Atento ao disposto no art. 68, caput, do mesmo diploma legal, passo à 

dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que:

 a) Culpabilidade: normal à espécie, não atuando com dolo que ultrapasse 

os limites da norma repressora;

b) Antecedentes: é possuidor de maus antecedentes, haja vista a 

condenação na ação penal de cód. 171488, desta comarca, transitada em 

julgado em 22.10.2014;

c) Conduta social: não havendo elementos para aferição da conduta social 

nos autos, deixo de valorar;

d) Personalidade do agente: não há elementos suficientes nos autos, nada 

tendo a valorar;

e) Motivos: comuns à espécie;

 f) Circunstâncias: não destoam dos crimes dessa natureza, nada tendo a 

valorar;

g) Consequências: não foram graves;

h) Comportamento da vítima: não contribuiu para a empreitada criminosa.

 À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base 

em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 53 

(cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, não incidem agravantes ou 

atenuantes. Assim, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos e 03 (três) 

meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena. 

Assim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de 

reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA

Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em desfavor de Romário 

Gonçalves Rodrigues no patamar de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de 

reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Condeno ainda o réu ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais.

VALOR DO DIA-MULTA

Fixo o dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época do fato delituoso.

REGIME INICIAL

Em observância ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea “c” c/c art. 59, ambos 

do Código Penal, FIXO o regime prisional de início ABERTO.

 Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista o 

quantum da pena estabelecida, bem como por não se encontram 

presentes os requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo 

Penal.

 SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE 

DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

 Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

nos termos do art. 44 do CP, em razão dos antecedentes criminais do 

condenado, pela mesma razão, inaplicável a suspensão condicional da 

pena.

DOS BENS APREENDIDOS

Os bens apreendidos nestes autos foram um celular e folhas de cheque, 

os quais foram restituídos conforme termo de entrega de fl. 13 e fl. 27.

 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Certificado o trânsito em julgado:

 a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados;

 b) comunique-se a Justiça Eleitoral (art. 15, III da CF/88) e o Instituto de 

Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do Réu;

 c) expeça-se a guia de execução penal;

d) Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena 

pecuniária, intimando-se o condenado para pagamento no prazo de 10 

dias, nos termos do art. 686 do CPP;

e) Intime-se o condenado para o pagamento das custas processuais. Não 

efetuado o pagamento e não requerido o parcelamento, extraia-se certidão 

da sentença condenatória e encaminhe-se à Procuradoria Geral do Estado 

para execução;

 f) Da sentença, intimem-se o Ministério Público, a Defesa e o condenado, 

pessoalmente, indagando a ela sobre o desejo de recorrer o que será feito 

mediante termo, tudo a teor do art. 1.421 da CNGC/MT.

g) encaminhem os autos ao cartório distribuidor para que conste nos 

antecedentes criminais do réu a pena imposta nesta sentença.

 Após, certificado o trânsito em julgado arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações legais.

Publique-se, Registre-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 261719 Nr: 2471-46.2018.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DOUGLAS SATELES DE MATOS, Cpf: 

97072087168, Rg: 14598914, Filiação: Madalena Sateles de Matos e Vilson 

de Souza Matos, data de nascimento: 12/12/1983, brasileiro(a), natural de 

Juara-MT, solteiro(a), pedreiro, Telefone (065)9.9621-7500. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, com base no art. 22 da Lei nº 11.340/06, 

CONCEDO, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar desta data, as 

seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e determino:•ao agressor 

a proibição de aproximar-se, no limite de 500 metros, da vítima, de sua 

família e das testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 
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alíneas “a” e “b”);• a proibição do agressor de frequentar a residência, e 

demais locais da ofendida e de seus familiares, a fim de preservar a sua 

integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea “c”);Deixo de aplicar a 

requerida medida de prestação de alimentos, pois, por ora, não vislumbro 

nos autos elementos probatórios ou mesmo informações mínimas 

suficientes a possibilitar a apreciação do pedido por este juízo. 

Reserva-se ainda à ofendida a opção de ingressar com pedido específico 

na esfera civil, onde as razões de fato e direito poderão ser analisadas 

com as cautelas necessárias. Em arremate, deixo de aplicar a restrição de 

visita à dependente menor, vez que não foi narrado qualquer ato 

atentatório à incolumidade física ou psíquica da infante. DETERMINO ao 

Oficial de Justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO 

circunstanciado do ocorrido, ficando desde já autorizado o reforço policial 

para cumprimento da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR QUE O 

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS SUPRA DEFERIDAS 

IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO.Acaso a situação de risco se mantenha até a data final da 

vigência desta decisão, isto é, 11/01/2019, poderá a vítima comparecer em 

balcão de Secretaria e justificadamente postular a continuação das 

medidas, devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo 

para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 11/12/2018 e 

10/01/2019.Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho 

eminentemente provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, 

extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do 

CPC.Notifiquem-se pessoalmente a vítima e o requerido para conhecimento 

e cumprimento desta sentença.Havendo interesse na revogação da 

medida por parte da vítima, a mesma deverá manifestar seu intento 

diretamente no balcão da Secretaria.Em caso de irresignação/discordância 

pelo requerido, deverá comparecer aos autos por meio de advogado 

constituído ou Defensoria Pública.Ciência ao Ministério Público.Após a 

intimação da vítima e do requerido, arquivem-se os autos.Não sendo 

localizado o requerido, intime-se a vítima para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar o endereço atualizado. Escoado o prazo ou sendo 

desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao Ministério 

Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não apresentar o 

endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos.Resta a presente 

sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de modo que, 

diante de qualquer alteração fática, não obstante o arquivamento dos 

autos, seus termos poderão ser modificados.Havendo requerimento de 

qua i sque r  das  pa r tes ,  de s a r q u i v e m - s e  e  v o l t e m - m e 

conclusos.P.R.I.C.Mirassol D’Oeste/MT, 11 de julho de 2018.Jean Garcia de 

Freitas BezerraJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Eduardo Roberto de 

Campos Moraes, digitei.

Mirassol D'oeste, 02 de dezembro de 2019

Luiz Flávio dos Reis Lemes Gestor Judicial Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274311 Nr: 55-37.2020.811.0011

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ferreira Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Thiago Maques 

Ochiuchi - OAB:14495/B

 . Assim, defiro pleito do agente ministerial e determino:a) a realização da 

oitiva da vítima na data de 28/04/2020, às 13h00min., na Terceira Vara 

Criminal da Comarca de Mirassol d’Oeste/MT.b) intime-se a vítima e sua 

representante legal, para comparecerem no ato acima designado. c) 

intime-se a Defensoria Pública para acompanhar ao ato; d) intime-se o 

Delegado de Polícia da presente decisão; e) intime-se a psicóloga do juízo, 

para que proceda a realização da oitiva da adolescente, na data 

designada. A psicóloga do juízo deverá tomar conhecimento dos autos 

antecipadamente.f) proceda com a juntada aos respectivos autos, do 

parecer da especialista, a resposta aos quesitos apresentados e a mídia 

digital na qual será gravado e o depoimento da vítima. g) Oficie-se a 

POLITEC para que encaminhe laudo pericial das vítimas com o resultado do 

exame, visto que os encartados nos autos não indicam se houve ou não 

lesão.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268920 Nr: 1310-64.2019.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maristela Leão da Silva, Ronaldo Fragoso de 

Lorena, Walison Elias da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CATARINO SOARES - 

OAB:5664

 INTIMAR ADVOGADO DA EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATORIA À 

COMARCA DE CÁCERES-MT, COM A FINALIDADE DE INQUIRIR A 

TESTEMUNHA MRIA LEONILDA DE AGUIAR

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000371-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANETE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICEU CAMPOS DE SOUZA (REU)

AIRTON PAULO CABRAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para 

IMPUGNAR a contestação apresentada e CONTESTAR a reconvenção 

também apresentada no ID 25342587, no prazo legal. Nova Mutum,22 de 

janeiro de 2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000008-49.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

P. P. O. R. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT0007133A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. N. E. H. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000008-49.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: PEDRO PAULO OBETES RODRIGUES DLUGOSZ 

REQUERIDO: SAMIRA NEGE EL HOSSN Vistos, etc. Trata-se de 

Regularização de Guarda e Prestação de Alimentos e Tutela Antecipada 

ajuizada por Pedro Paulo Obetes Dlugosz em desfavor de Ane Caroline 

dos Santos, em relação aos menores de idade Vitor Hugo Hossn Dlugosz 

e Julia Gabriela Hossn Dlugosz, todos devidamente qualificados nos autos. 

Argumenta, em síntese, que é genitor de Vitor Hugo Hossn Dlugosz e Julia 

Gabriela Hossn Dlugosz, sendo que os filhos se encontram sob sua 

guarda, desde fevereiro de 2017 e fevereiro de 2018, respectivamente. 

Nesse contexto, requer, em sede de tutela de urgência, a concessão da 

guarda provisória. No mérito, pela regularização da guarda unilateral 

provisória dos menores de idade em seu favor. Com a inicial (Id. 

17865544), juntou documentos. Declínio de competência de Id. 18269804. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Defiro o 

pedido da gratuidade da justiça, conforme art. 98 do Código de Processo 

Civil. Ainda, considerando que a presente ação tramita em segredo de 

justiça, conforme ressai do artigo 189, inciso II, do Código de Processo 

Civil, determino que o cartório tome as devidas cautelas. Determino a 

emenda a petição inicial para que o requerente regularize a situação da 

procuração em relação da menor Julia Gabriela Hossm Dlugosz, por se 
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tratar de relativamente incapaz; documento que comprove que o menor 

Victor Hugo se encontra residindo na comarca de Nova Mutum/MT, bem 

como documentos que comprovem a situação financeira da requerida e o 

seu CPF, além dos documentos pessoais do requerente Pedro Paulo, no 

prazo de 15 dias. Certifique-se a Gestora se a ação que gerou a conexão 

encontra-se em trâmite (informando a data da sentença e do trânsito em 

julgado se houver), de modo a verificar eventual conexão e a competência 

deste magistrado para o feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 10 de setembro de 2019. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002695-33.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE ROSA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS RONIVALDO DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO CAMARGO OAB - MT24923/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM 1ª VARA DE NOVA MUTUM RUA DAS HELICÔNIAS, 444N, JARDIM 

DAS ORQUÍDEAS, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 EDITAL DE 

INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO 

MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO 

n. 1002695-33.2018.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: LUZINETE 

ROSA DA SILVA OLIVEIRA Endereço: RUA FOX DO IGUAÇU, Q. F LT. 14, 

CIDADE NOVA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 POLO PASSIVO: 

Nome: LUCAS RONIVALDO DA SILVA OLIVEIRA Endereço: RUA FOX DO 

IGUAÇU, Q.F, LT. 14, CIDADE NOVA, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES ACIMA 

QUALIFICADAS, do inteiro teor da sentença, prolatada nos autos acima 

mencionados, que segue abaixo transcrita, conforme despacho e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste documento SENTENÇA: "...Diante do exposto e 

de tudo mais que dos autos consta, nos moldes do art. 487, I, do 

CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial e, por 

consequência, com fundamento nos artigos 4º, III, e 1.767, I do CC, e 755, 

I, CPC/2015, bem como os artigos 84 à 87 da Lei 13.146/2015 (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), DECRETO A INTERDIÇÃO do requerido LUCAS 

RONIVALDO DA SILVA OLIVEIRA, DECLARANDO-O INCAPAZ de 

administrar e representar seus bens, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

NOMEANDO-LHE como curador a sua genitora, Luzinete Rosa da Silva 

Oliveira..." E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 

no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANA RITA 

CORDENONSI BUCHMANN, digitei. NOVA MUTUM, 5 de dezembro de 2019. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000242-31.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GONCALES SANTOS OAB - MT21741-O (ADVOGADO(A))

JANISLEY BROETTO ALVES OAB - MT24330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. T. D. S. (REQUERIDO)

G. T. D. S. (REQUERIDO)

G. T. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNEIA CRISTINA TRAJANO OAB - 012.902.271-36 (REPRESENTANTE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Nos 

termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS à expedição de matéria para a imprensa com a finalidade 

de intimar a parte Requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

fique ciente do Estudo Psicossocial de ID. 25443575. Nova Mutum,22 de 

janeiro de 2020. ANA RITA CORDENONSI BUCHMANN Gestora de 

Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000406-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA XIMENES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM - MT PRIMEIRA VARA PROCESSO Nº 1000406-30.2018.8.11.0086 

Considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

nos termos dos artigos 350 e 351, CPC, e do artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu(s) advogado(s), para 

impugná-la(s) no prazo de 15 (quinze) dias. Nova Mutum/MT, 22 de janeiro 

de 2020. assinado eletronicamente MILENE ARISSAVA MATRÍCULA 

Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109635 Nr: 5778-11.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bento Pedro de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wallison Kenedi de Lima - 

OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

de Cobrança ajuizada por Bento Pedro de Lima, em desfavor do Estado de 

Mato Grosso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

para fins de:DETERMINAR a desaverbação de 06 (seis) meses de 

Licença-Prêmo e, 01 (um) mês de férias, acrescido do terço constitucional 

de férias. CONDENAR a parte Requerida ao pagamento de indenização 

pelos meses de licenças-prêmio não gozadas relativos aos períodos de 

18/03/1984 a 17/03/1989 e 18/03/1989 a 17/03/1994, e de férias de 01 

(um) mês, não gozadas, relativas ao período aquisitivo de 1985, acrescida 

do terço constitucional, sendo que a quantia a ser paga relativa a cada 

mês deverá corresponder ao valor bruto da última remuneração do Autor 

quando em atividade, sem qualquer desconto a título de contribuição 

previdenciária e Imposto de Renda na fonte, acrescida de correção 
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monetária, desde a data em que deveria ter sido paga e de juros de mora, 

a contar da citação válida, observando o disposto no Recurso Especial nº 

1.495.146/MG, ou seja, até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês 

(capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E 

a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 

0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros 

de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção 

monetária: IPCA-E.Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios no valor de 10 do valor da condenação, em consonância com 

o art. 85, § 3º, I, do CPC.Sem custas, nos termos do art. 3°, I, da Lei 

Estadual n. 7.603/2001.Ponderando que a presente sentença é ilíquida, 

fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. Deste modo, findo o prazo de 

recurso voluntário, ENCAMINHE-SE o processo à Instância Superior, a fim 

de se proceder ao reexame necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 53645 Nr: 1148-82.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Geni Maria Sarturi - Me, Geni Maria Sarturi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monaco Motocenter Mato Grosso Ltda, Banco 

do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO MORESCHI - 

OAB:MT 11.686, Nelson Wilians Fratoni Rodrigues - OAB:MT 11.065, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT 12.208-A, RICARDO TURBINO 

NEVES - OAB:MT 12.454, Sâmya Cristine Giacomazzo Soligo 

SantaMaria - OAB:MT 15.906

 Código n. 53645 L. Apolo 1011010.

Vistos, etc.

De proêmio, no que concerne aos Embargos de Declaração às fls. 

308/315 tenho por prudente a oitiva da parte Embargada, bem como do 

Requerido Banco do Brasil S.A, mormente por considerar o seu conteúdo 

infringente.

Com efeito, intime-se a parte Embargada e o Banco do Brasil S.A para, 

querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 

1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, requerendo o que entenderem de 

direito em relação aos Embargos de Declaração às fls. 308/315.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 21 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 115283 Nr: 1482-09.2018.811.0086

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: REVK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Moreira Milhomem - 

OAB:MT 21.907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josiane de Oliveira Mattos - 

OAB:MT 23.925, LUIZ PEDRO FRANZ - OAB:14594, Maite Martina 

Santana e Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Processo n. 1482-09.2018.811.0086. L. Apolo 101013.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Regulamentação de Guarda e Convivência proposta por 

Ronaldo Estanislau Vissovatti Kanieski em desfavor de Vanderlize Scherer 

da Silva.

Com o regular trâmite da demanda, conforme termo de sessão de fls. 

74/75, as partes compareceram à audiência de conciliação/mediação, 

realizada pelo sistema de videoconferência, entabulando acordo com 

escopo de dirimir a discussão perpetrada nestes autos.

Diante do exposto, estando regulares seus termos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes às fls. 74/75 para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos.

 Ademais, intime-se a parte Requerida para, querendo, contestar no prazo 

de 15 (quinze) dias, acerca dos pontos controvertidos nos autos.

Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 21 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 79683 Nr: 2797-14.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lecindo de Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo da Pieve - OAB:MT 

11284-A, Marlucy Pereira da Silva - OAB:MT 16.016

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Processo n. 320-96.2006.811.0086. L. Apolo 1011010.

Vistos etc.

 Deixo de receber a execução de sentença de fls. 113/113v, por se tratar 

de empresa em recuperação Judicial com decisão estabelecendo os 

moldes como deverão ser feitas as habilitações de crédito.

 Trata-se de Ação Indenizatória em que se discute inscrição nos 

Cadastros de Proteção ao Crédito ocorrido em 26.02.2014, na qual figura 

no polo ativo Lecindo de Santana e no polo passivo Oi S.A. Em 

Recuperação Judicial.

Trata-se de crédito sujeito a Recuperação Judicial, nos termos da decisão 

proferida pelo juiz daquela recuperação, estabelecendo como momento 

para inclusão como crédito concursal os créditos constituídos até a data 

de 20.06.2016, sendo contado o prazo do evento danoso e não da 

sentença/acórdão que os reconheceu. Explicando a afirmação:

“Nos termos da r. decisão de fls. 297.319/297.324 (item 15), “este juízo 

adota o entendimento esposado no Resp 1.447.918-SP (2014/0081270-0) 

da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, no sentido de que, em se 

tratando de créditos decorrentes de responsabilidade civil, cujo fato 

gerador do dano é preexistente ao momento da recuperação judicial 

(20/06/2016), estes estão sujeitos ao seu regime e, portanto, devem ser 

devidamente habilitados, com consequente extinção dos autos das 

execuções singulares, após a devida liquidação e expedição da certidão 

de crédito”, entendido o fato gerador como o evento danoso e não a data 

da prolação da sentença ou seu trânsito em julgado.” (Acesso em 

2 0 . 0 1 . 2 0 1 0  à s  1 2 : 2 3  a o  s i t e 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/duvidas/)

 Destarte, expeça-se a Senhora Gestora Certidão de Crédito para 

possibilitar o ingresso do credor na Recuperação Judicial.

Expeça-se o necessário de acordo com o estabelecido no site 

http://www.recuperacaojudicialoi.com.br/duvidas/.

Cumpra-se.

Expeça-se o necessário, às providências.

Nova Mutum/MT, 21 de Janeiro de 2019.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114256 Nr: 868-04.2018.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Santos de Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 79/80, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 
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Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97009 Nr: 4457-72.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Mallmann Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 60/61, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85808 Nr: 2436-60.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Chiovitti - OAB:MT 

15.545-A, Cesar Augusto Costa Silva - OAB:SP 393.582, PAULO DE 

ALMEIDA VILELA - OAB:MT 9538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte requerente, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça de fls. 173/174, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, 

observando-se que, no mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de 

Carta Precatória, deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de 

preparo e distribuição; b) de novo mandado, deverá providenciar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a expedição de 

guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de 

Guia de Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o 

valor é calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização 

da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82859 Nr: 691-45.2015.811.0086

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJSNdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte requerente, para que 

fique ciente das correspondências devolvidas à fl. 37, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no 

mesmo prazo, caso requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá 

comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e distribuição; 

b) de mandado, deverá providenciar o pagamento da diligência do Oficial 

de Justiça, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no 

menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 100142 Nr: 293-30.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guilherme Antonio de Queiroz (Menor), Ronizete 

Antonia Correa de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 293-30.2017.811.0086. L. Apolo 1011010.

Vistos, etc.

De proêmio, intime-se o peticionário de fl. 94, para que no prazo de 15 

(quinze) dias, proceda a adequação do pleito aos moldes descritos nos 

artigos 534 e seguintes do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento.

Ademais, considerando os termos ali delineados, reconheço indevida a 

manifestação no protocolo do dia 22.02.2019, documento n. 126810, 

juntado às fls. 76/92, tendo em vista a fase processual que esta lide se 

encontra. Desta forma, desentranhem-se a manifestação de fls. 76/92.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 22 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104957 Nr: 3276-02.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Ferreira do Nascimento, Edivaldo Ferreira de 

Rezende

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 3276-02.2017.811.0086. L. Apolo 1011010.

Vistos, etc.

Intime-se o peticionário de fl. 50, para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceda a adequação do pleito aos moldes descritos nos artigos 534 e 

seguintes do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Nova Mutum/MT, 22 de Janeiro de 2019.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101355 Nr: 1659-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YECA, DCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdN
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:MT 20.055, Lucimar Rodrigues de Freitas Valerio - 

OAB:MT 18.267

 Código n. 101355. L. Apolo 1011010.

Vistos, etc.

De proêmio, considerando que a parte Executada apesar de devidamente 

intimada, não pagou o débito, se resumindo em comparecer aos autos 

alegando o pagamento da dívida desacompanhado dos respectivos 

comprovantes e diante da manifestação da parte Exequente pelo 

prosseguimento do feito, determino o cumprimento integral da decisão de 

fls. 58/60.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 22 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 119746 Nr: 3527-83.2018.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YECA, DCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Resino Junior - OAB:MT 

22.198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Rodrigues de Freitas 

Junior - OAB:MT 20.055, Lucimar Rodrigues de Freitas Valerio - 

OAB:MT 18.267

 Código n. 119746. L. Apolo 101013.

Vistos, etc.

De proêmio, considerando que a parte Executada formulou proposta de 

acordo às fls. 49/52 dos autos e diante da manifestação da parte 

Exequente confirmando a satisfação do débito alimentar relativamente a 

este feito, determino a abertura de vista dos autos ao Ministério Público 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar requerendo o que entender 

de direito.

Sem prejuízo, defiro o pedido de fl. 60, e por consequência determino a 

expedição de ofício ao Comando Geral da Polícia Militar da cidade de 

Lucas do Rio Verde, para que, caso o Executado ainda faça parte dos 

quadros, realize o desconto da pensão alimentícia no valor de 60% do 

salário mínimo vigente, fixada nos autos em sede de antecipação de tutela, 

diretamente na folha de pagamento do demandado.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo necessário.

Às providências. Com urgência.

Nova Mutum/MT, 22 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52571 Nr: 121-64.2012.811.0086

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Monte Sinai Logistica Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Código n. 52571. L. Apolo 1011010.

Vistos, etc.

AGUARDE-SE o prazo para manifestação das partes, quando então, envie 

os autos ao Cartório Distribuidor a fim de que seja efetuada a correção da 

autuação, mudando-se os registros cartorários e distribuição para 

“Cumprimento de Sentença”, fazendo constar Rosângela da Rosa Corrêa 

como parte Exequente e Monte Sinai Logística Ltda-ME como parte 

Executada.

Na forma do art. 513, § 2°, do Código de Processo Civil, intime-se a parte 

Executada através de advogado, ou pessoalmente, caso ausente nos 

autos Advogado constituído para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte Executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 do Manual de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independente de penhora 

ou nova intimação, apresente, nos próprios autos a impugnação.

Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do art. 523 do Código de 

Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, 

também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Consigne-se que, transigindo as partes no curso do presente feito ou 

havendo pagamento da obrigação, a (o) Exequente ficará incumbida (o) de 

acostar o respectivo termo de acordo ou depósito/quitação, no prazo de 

05 (cinco) dias, a contar de sua celebração ou do pagamento. No caso de 

realização de quaisquer atos de constrição efetuados em desfavor da 

parte Executada, após o acordo ou o pagamento, haverá condenação em 

multa em favor do Poder Judiciário, com fulcro no artigo 81 do Código de 

Processo Civil, a qual arbitro em 5% do valor da causa atualizado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nova Mutum/MT, 22 de Janeiro de 2020.

Cássio Leite de Barros Netto

 Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001085-93.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. P. P. (REQUERENTE)

E. M. D. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANE TEIXEIRA DARIO OAB - MT0018423A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO PIACENTINI OAB - MT7170-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. A. P. (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1001085-93.2019.8.11.0086 

Assunto: INTERDIÇÃO (58) Nos termos da legislação vigente e do Artigo 

1.209 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para 

imprensa com a finalidade de intimar as partes, por seus advogados, para 

se manifestarem sobre o Laudo PSICOSSOCIAL apresentado no ID: 

28043477, no prazo legal, conforme artigo 477, §1º, NCPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-34.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIMARA BALENA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZYE MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO OAB - 

MT0013746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS- Comarca de Nova Mutum/MT 

(REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000009-34.2019.8.11.0086 

Partes: CLEIMARA BALENA - ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): SUZYE 

MARIA JOSE CONCEICAO MARTINS DO NASCIMENTO - MT0013746A X 

Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS- Comarca de Nova Mutum/MT 

- Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nos termos da legislação 

vigente, dos artigos 350 e 351 do CPC e do artigo 1.209 da CNGC, 

considerando a tempestividade da(s) contestação(ões) apresentada(s), 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte AUTORA, por seus advogados, para, 

querendo, impugná-la(s) no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000908-66.2018.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INVIOLAVEL LUCAS ALARMES LTDA - EPP (REU)

INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME (REU)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1000908-66.2018.8.11.0086 

Partes: SUPERMERCADO E ATACADO SAITO LTDA. - ADVOGADOS 

DO(A) AUTOR(A): GIZELI PAULINA HOLZ - MT22586/O, ODUVALDO 

LOPES FERREIRA - MT0014196S X INVIOLAVEL NOVA MUTUM LTDA - ME 

e outros - Assunto: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) Nos termos da 

legislação vigente e do Artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS 

para intimar a parte autora, para que fique ciente das correspondências 

devolvidas no ID. 28266551, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, observando-se que, no mesmo prazo, caso 

requeira a expedição: a) de Carta Precatória, deverá comprovar nos autos 

o pagamento das custas de preparo e distribuição; b) de mandado, deverá 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, mediante a 

expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 83949 Nr: 1363-53.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzinete Cardoso da Silva ME, Luzinete 

Cardoso da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE - MT em face 

de LUZINETE CARDOSO DA SILVA ME, ambos já qualificados nos autos.

 À fl. 84, a parte exequente informou que a executada liquidou a dívida, 

pleiteando pela extinção do feito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Considerando que a parte exequente pleiteou pela extinção do feito ante a 

satisfação do crédito, tenho que a extinção do presente feito deve se dar 

pelo artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 924 – extingue-se a execução quando:

 [...]

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

[...]”

Assim, tendo em vista que o exequente obteve a extinção total da dívida, 

conforme informado por ele mesmo à fl. 84, JULGO EXTINTO o presente 

feito, com fulcro no artigo 924, inciso III, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86981 Nr: 3068-86.2015.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Tomaz dos Santos, DOUGLAS LEANDRO 

SANTOS, ANA CARLA MEDEIROS DA SILVA SANTOS, TATIANE 

LEANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JACOB, PAULO PIVETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Postergo a análise do pedido de citação por edital quanto ao requerido 

Paulo Piveta.

No mais, ante a demonstração dos requerentes que tentaram diligenciar 

acerca do endereço de um dos requeridos, não obtendo êxito para tanto, 

determino que seja diligenciado por este Juízo o endereço do requerido 

PEDRO JACOB (CPF: 127.391.549-68), somente pelos órgãos 

conveniados do E. TJM/MT.

Caso negativa a consulta para localização do endereço do requerido, 

retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de citação por 

edital.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87212 Nr: 3227-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Cristina Bernegozzi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO 

LIMINAR convertida em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

às fls. 73/74 proposta por COOPERATIVA DE CRÉDIO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI 

OURO VERDE MT em face de PATRICIA CRISTINA BERNEGOZZI - ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos, com fundamento no artigo 4º 

do Decreto-Lei nº 911/69. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 

08/45. À fl. 46/46vº, deferido o pedido de busca e apreensão. À fl. 51, 

certidão negativa do mandado de busca e apreensão. À fl. 53, o 

exequente informou novo endereço para busca e apreensão do bem. À fl. 

57, certidão negativa do mandado de busca e apreensão. Portanto, 

INDEFIRO a aplicação das medidas coercitivas genéricas do artigo 139, 

inciso IV, do Código de Processo Civil, pelos motivos que já foram 

retroconsignados. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se acerca da certidão de fl. 106, informando a localização 

do bem para efetivação da penhora, isso porque a constrição via sistema 

Renajud e inclusão de restrição de circulação, não garante a efetividade 

da penhora e da execução, sob pena de baixa na restrição, mormente 

porque essa não pode permanecer por tempo indefinido. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, observadas as cautelas de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 88974 Nr: 4392-14.2015.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iguaçu Máquinas Agrícolas Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adir Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido ADIR FREO está em local incerto e não 

sabido, bem como a parte requerente e este juízo não lograram êxito em 

localizar a parte requerida, DETERMINO que seja a mesma citada por edital, 

nos termos do artigo 256, inciso I, do CPC.

Em caso de inércia do requerido no prazo previsto no artigo 335 do Código 

de Processo Civil, desde já, nomeio, ante a ausência de Defensor Público 

atuante na Defensoria Pública Cível desta Comarca, informada através do 

ofício nº 02/2020-2ªDP/NM, o qual será jungido em anexo à presente 

decisão, a Dra. Janisley Broetto Alves, OAB/MT 24.330, como curadora 

especial, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código 

de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão.
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Desde já, fixo os honorários advocatícios em 04 (quatro) URH’S, conforme 

tabela da OAB/MT, na importância de R$ 3.714,06 (três mil setecentos e 

quatorze reais e seis centavos).

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 91701 Nr: 1012-46.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romy Alves Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, 

através do Sistema SERASAJUD, vez que tal possibilidade encontra 

resguardo no artigo 782, § 3°, do CPC, bem como tal providência não está 

em conflito com direitos fundamentais do executado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 49229 Nr: 315-98.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Cocato - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 82vº e, por consequência, DETERMINO o 

arquivamento do feito, com fundamento no artigo 40, § 2º, da Lei nº 

6.830/80.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51191 Nr: 2226-48.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Fiorini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL 

proposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE – SICREDI CENTRO NORTE em face de 

IVAN FIORINI, ambos devidamente qualificados nos autos.

Às fls. 159/160, o exequente informou que entabulou acordo com a parte 

executada.

 Ademais, pleiteou pelo levantamento dos valores e extinção do feito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relato necessário.

Fundamento e decido.

 Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO 

o presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Custas pelo executado.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Portanto, proceda a Sra. Gestora Judiciária à expedição do competente 

alvará de transferência dos valores bloqueados à fl. 140 e vinculados às 

fls. 141/142, na conta informada à fl. 159.

 Após, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75817 Nr: 4395-37.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Cocato - ME, Marcio Aparecido Cocato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Defiro o requerimento de fl. 57vº e, por consequência, DETERMINO o 

arquivamento do feito, com fundamento no artigo 40, § 2º, da Lei nº 

6.830/80.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 78474 Nr: 2902-88.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Monsanto do Brasil Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ecoplan Agropecuária Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO DE MACEDO 

- OAB:6811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orlando Campos Baleroni - 

OAB:4849/MT

 Vistos.

Ante a manifestação da parte executada às fls. 203/204, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar conta para 

liberação dos valores depositados à fl. 204, bem como para manifestar-se 

quanto ao adimplemento do débito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 103659 Nr: 2550-28.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcia Taffarel Sfredo - ME, Joarez Antônio 

Sfredo, Márcia Taffarel Sfredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 99 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido pela parte 

autora.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 114973 Nr: 1331-43.2018.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mira Sul Industrial Têxtil LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisa Bolsoni EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Trentin - OAB:45.553/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 58 e, por consequência, determino a suspensão do 

processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido pela parte 

autora.

Outrossim, após decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte autora 

para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 44715 Nr: 4062-27.2009.811.0086
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio dos Santos de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Machado Barreto - 

OAB:MT 12.420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Recebo o petitório de fls. 184/184vº como impugnação ao cumprimento de 

sentença.

 No mais, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença.

 Após, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85085 Nr: 1990-57.2015.811.0086

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardo Flores de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85280 Nr: 2103-11.2015.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: União Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clóvis Jair de Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da União - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Intime-se a União para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se 

acerca do extrato do pagamento acostado à fl. 80, tendo em vista que o 

nome constante no referido extrato diverge do nome da parte executada 

presente nos autos.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79698 Nr: 2807-58.2014.811.0086

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kalyane Soares Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito do Municipio de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B, Paulo de Morais Almeida Junior - OAB:MT 13.044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Tatiana Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-as sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111800 Nr: 6942-11.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noemia Gomes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo o cumprimento de sentença oferecido às fls. 101/102.

Juntou aos autos os documentos de fls. 103/109.

Outrossim, nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil, intime-se o 

executado para impugnar a execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

advertindo que, não havendo resistência, serão observadas as regras do 

§ 3º do supracitado artigo da Lei Processual Civil.

Certifique-se o decurso do prazo.

Não sendo impugnada a presente execução e ante a inexistência de óbice 

legal para expedição de requisições de pequeno valor pela Justiça 

Estadual, requisite-se o pagamento ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso.

Intime-se.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75445 Nr: 4000-45.2013.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivacir Faletti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Schiefelbein - OAB:MT 

12.532-B, Rogério Antonio de Lima - OAB:MT 7.303-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que o requerimento de cumprimento de 

sentença encartado às fls. 125/127 não contém todos os requisitos do 

artigo 534 do Código de Processo Civil.

 Dessa forma, intime-se o patrono do requerente para que apresente 

minuta do cálculo dos valores que entende devidos, especificando o índice 

de correção monetária adotado, bem como os juros aplicados e as 

respectivas taxas, conforme disposto nos incisos II e III do artigo 534 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

suspensão e arquivamento.

Certifique-se o decurso do prazo.

Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me conclusos.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82470 Nr: 4563-05.2014.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcios Sicredi LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dieter Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Regina Martins - OAB:RS 

34.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município, podendo ser utilizado por toda e qualquer 

pessoa mediante pagamento de taxa mínima.
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No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52613 Nr: 3468-42.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olinda Jane Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO a inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, 

por meio do Sistema SERASAJUD, vez que tal possibilidade encontra 

resguardo no artigo 782, § 3°, do CPC, bem como tal providência não está 

em conflito com direitos fundamentais dos executados.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 80552 Nr: 3727-32.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia Brito Marta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Alimentos JJ Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fl. 91vº, notadamente no que concerne à 

apresentação, por parte do exequente, do valor atualizado da presente 

execução.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Após, concluso para apreciação dos demais pedidos de fl. 92.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82642 Nr: 553-78.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão Ouro Verde 

de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvio César Zak Muchalak, Sibelle da Silva 

Justen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o executado foi citado à fl. 79, não tendo apresentado 

embargos à execução no prazo legal, mantendo-se inerte, os prazos 

contra este fluirão da data da publicação do ato decisório na imprensa 

oficial.

Nessa toada, tendo sido a sentença de fl. 87 enviada à publicação na 

imprensa oficial, certifique-se o trânsito em julgado para o executado.

Em seguida, arquive-se os autos, com as baixas e cateulas de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 86940 Nr: 3042-88.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda, Bolivar Borges 

Machado, Marivone de Almeida Greff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL proposto 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE/MT em face de 

BOLIVAR TRANSPORTES LTDA, BOLIVAR BORGES MACHADO e 

MARIVONE DE ALMEIDA GREFF, todos devidamente qualificados nos 

autos em epígrafe.

Às fls. 119/121, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado às fls. 119/121, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Considerando que já decorreu o prazo para pagamento, intime-se o 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o cumprimento do 

acordo, sob pena de concordância tácita.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90392 Nr: 56493-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chaves Comercio e Representação de 

Produtos Agrícolas Ltda, Danilo Pinceli Chaves, Patricia Frezarine Rocco 

Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT 16.691-A, Maria Amélia Cassiana Mastrorosa Vianna - 

OAB:OAB/MT 16.555-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - 

OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Parzianello - 

OAB:OAB/PR 42143

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposto por BANCO 

DO BRASIL S.A em face de CHAVES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA; DANILO PINCELI CHAVES e PATRICIA 

FREZARINE ROCCO CHAVES, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

Às fls. 147/153, acordo entabulado entre as partes.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Em vista do acordo celebrado às fls. 147/153, e por ser expressão de 

vontade das partes e não vislumbrar qualquer prejuízo aos mesmos 

HOMOLOGO o acordo realizado, para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

 Custas pelos executados.

Ante a renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado 

desta, arquivando-se os autos, com as baixas e cautelas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 39927 Nr: 2796-39.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso (Fazenda Publica)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Egon Holz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oduvaldo Lopes Ferreira - 

OAB:MT 14.196 B
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 Vistos.

Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste acerca da exceção de pré-executividade de fls. 40/51.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002746-10.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MENIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSEONI KUQUER (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002746-10.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 1.182,16 ESPÉCIE: 

[Enriquecimento sem Causa, Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de 

Mora - Legais / Contratuais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MENIN & CIA LTDA - ME Endereço: 

Avenida Perimetral das Samambaias, 2451 S, Sala 01, Agroindustrial Hilda 

Strenger Ribeiro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA - MT23578/O POLO 

PASSIVO: Nome: GESSEONI KUQUER Endereço: AVENIDA PREFEITO 

SINCLER SAMBATTI, 2743, - DE 7599/7600 AO FIM - Jardim Santa Rosa, 

JARDIM BERTIOGA, MARINGÁ - PR - CEP: 87055-405 Senhor(a): MENIN & 

CIA LTDA - ME Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 07/04/2020 

Hora: 13:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima 

indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002753-02.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MENIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORACIO VITOR STROGULSKI BUFALO - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002753-02.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 2.746,25 ESPÉCIE: 

[Enriquecimento sem Causa, Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de 

Mora - Legais / Contratuais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MENIN & CIA LTDA - ME Endereço: 

Avenida Perimetral das Samambaias, 2451 S, Sala 01, Agroindustrial Hilda 

Strenger Ribeiro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA - MT23578/O POLO 

PASSIVO: Nome: HORACIO VITOR STROGULSKI BUFALO - ME Endereço: 

Rua Cuiabá, 136, Centro, NOBRES - MT - CEP: 78460-000 Senhor(a): 

MENIN & CIA LTDA - ME Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

04/03/2020 Hora: 16:00 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000108-67.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA FRANCA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON EMILIA DA ROCHA OAB - MT0022746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000108-67.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:ALEXSANDRA 

FRANCA DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDSON EMILIA 

DA ROCHA POLO PASSIVO: RAQUEL APARECIDA FERREIRA DE SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 04/03/2020 Hora: 16:20 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000452-53.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO CANDIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR ROBERTO BONI OAB - MT0008268A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO OAB - MT22956/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO N. 

1000452-53.2017.8.11.0086 REQUERENTE: THIAGO CANDIDO RODRIGUES 

REQUERIDO: TARYANNE OLIVEIRA SAMPAIO Vistos, etc. De proêmio, no 

que concerne aos Embargos de Declaração Id. 23807008 tenho por 

prudente a oitiva da parte Embargada, mormente por considerar o seu 

conteúdo infringente. Com efeito, intime-se a parte Embargada para, 

querendo, se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 

1.023, § 2°, do Código de Processo Civil, requerendo o que entender de 

direito em relação aos Embargos de Declaração. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 30 de 

setembro de 2019 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002118-21.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RONNIE CESAR SFREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE DA SILVA OAB - MT21633/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002118-21.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 19.970,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]->PETIÇÃO 

CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: RONNIE CESAR SFREDO Endereço: RU 

DAS PUPUNHAS, 186W, AEROPORTO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADO DO(A) REQUERENTE: GISELE DA SILVA - 

MT21633/O POLO PASSIVO: Nome: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 3945, - DE 3401 A 5007 - LADO 

ÍMPAR, AREÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78010-500 Senhor(a): RONNIE 

CESAR SFREDO Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO 

supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que 

compareça à Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 04/03/2020 

Hora: 16:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço acima 

indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) JAISON 

FABIO VICENSI Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002803-28.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MENIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGUINO MARQUES (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002803-28.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 2.532,89 ESPÉCIE: 

[Enriquecimento sem Causa, Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de 

Mora - Legais / Contratuais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MENIN & CIA LTDA - ME Endereço: 

Avenida Perimetral das Samambaias, 2451 S, Sala 01, Agroindustrial Hilda 

Strenger Ribeiro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA - MT23578/O POLO 

PASSIVO: Nome: MAGUINO MARQUES Endereço: Rua Frederico 

Meimbergh, 341, Catumbi, TRÊS PONTAS - MG - CEP: 37190-000 

Senhor(a): MENIN & CIA LTDA - ME Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

17/03/2020 Hora: 13:20 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002807-65.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MENIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL HENRIQUE ASSIS GARCIA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002807-65.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 350,69 ESPÉCIE: 

[Enriquecimento sem Causa, Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de 

Mora - Legais / Contratuais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MENIN & CIA LTDA - ME Endereço: 

Avenida Perimetral das Samambaias, 2451 S, Sala 01, Agroindustrial Hilda 

Strenger Ribeiro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA - MT23578/O POLO 

PASSIVO: Nome: RAFAEL HENRIQUE ASSIS GARCIA Endereço: Rua 

Sebastião Vaz de Mello, 78, Guiray, IVINHEMA - MS - CEP: 79740-000 

Senhor(a): MENIN & CIA LTDA - ME Pelo presente, extraído dos autos da 

RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação designada, sob 

pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

17/03/2020 Hora: 13:40 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 571 de 1008



comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais 

NOVA MUTUM, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) DIEGO 

FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No 

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002322-65.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO SANTANA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

ODUVALDO LOPES FERREIRA OAB - MT0014196S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO TEODORO LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002322-65.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: APARECIDO SANTANA DE ALMEIDA Endereço: 

Avenida das Seriemas, 752, W, Centro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 

78450-000 ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: ODUVALDO LOPES 

FERREIRA - MT0014196S, GIZELI PAULINA HOLZ - MT22586/O POLO 

PASSIVO: Nome: SUPERMERCADO TEODORO LTDA - EPP Endereço: Rua 

Cedro Rosa, Novo Diamantino, DIAMANTINO - MT - CEP: 78402-000 

Senhor(a): APARECIDO SANTANA DE ALMEIDA Pelo presente, extraído 

dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria para que compareça à Audiência de Conciliação 

designada, sob pena de extinção do feito, nos termos do Art. 51, I da Lei 

9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação Data: 10/03/2020 Hora: 13:00 , a ser realizada na sede do 

juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 1. Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais NOVA MUTUM, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

Advogados em https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002808-50.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MENIN & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA OAB - MT23578/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA KS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

MUTUM JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM RUA 

DAS ARAPONGAS, 3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 

INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CASSIO LEITE DE BARROS NETTO PROCESSO n. 

1002808-50.2019.8.11.0086 Valor da causa: R$ 19.447,20 ESPÉCIE: 

[Enriquecimento sem Causa, Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de 

Mora - Legais / Contratuais]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MENIN & CIA LTDA - ME Endereço: 

Avenida Perimetral das Samambaias, 2451 S, Sala 01, Agroindustrial Hilda 

Strenger Ribeiro, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 ADVOGADO 

DO(A) REQUERENTE: BRUNA TRICHES DE OLIVEIRA - MT23578/O POLO 

PASSIVO: Nome: TRANSPORTADORA KS LTDA - ME Endereço: R 

Alexandrina Ribeiro Dall Agnol, 650, Novo Diamantino, CENTRO, 

DIAMANTINO - MT - CEP: 78402-000 Senhor(a): MENIN & CIA LTDA - ME 

Pelo presente, extraído dos autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, 

procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para que compareça à 

Audiência de Conciliação designada, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do Art. 51, I da Lei 9.099/1995. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 10/03/2020 Hora: 13:20 , a ser 

realizada na sede do juízo, no endereço acima indicado. OBSERVAÇÕES: 

1. Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais NOVA MUTUM, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) DIEGO FRANCISCO DE CAMPOS Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000830-09.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DE SOUSA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFIDENCE HOLDING FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI OAB - MT18783/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000830-09.2017.8.11.0086. REQUERENTE: CICERA DE SOUSA BEZERRA 

REQUERIDO: CONFIDENCE HOLDING FINANCEIRA S/A Vistos etc. 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, o processo está apto a 

julgamento. Trata-se de Ação de Restituição de Valor proposta por 

CICERA DE SOUZA BEZERRA em face de CONFIDENCE HOLDING 

FINANCEIRA S/A. Diz, em síntese, que tomou conhecimento pelo facebook 

que a reclamada estava realizando empréstimo com liberação entre 30 a 

40 minutos, assim, entrou em contato com a reclamada pelo telefone 

(11)3728-8444/(11)4105-6469, conforme gravações, solicitando 

empréstimo no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Logo em seguida foi 

informada que lhe seria enviado o contrato por e-mail, bem como um boleto 

no valor de R$422,50 (quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta reais), 

posteriormente foi informada que para ser liberado o empréstimo teria que 

depositar o valor de R$570,00 (quinhentos e setenta reais), referente a 

IOF, R$661,00 (seiscentos e sessenta e um reais) de seguro de 

empréstimo e mais R$500,00 (quinhentos reais) na conta de em nome de 

Rubia Aparecida Moreira. A reclamada contesta alegando que não realizou 

empréstimo à reclamada, visto que presta serviços de câmbio e não 

presta serviços financeiros, ainda, contesta todos os documentos 

apresentados pela reclamada, informando que não lhe pertence, bem 

como informa que possui site oficial e canais de comunicação que a parte 

autora poderia ter entrado em contato para verificação da legitimidade do 

procedimento. Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem 

prosperar. Isso porque, verifico que a mesma foi vítima de fraude cometida 

por terceiros não havendo relação jurídica com reclamada. Em que pese o 

constrangimento sofrido pela parte autora, o fato é que a mesma não 

tomou diligências necessárias para verificação da empresa que estava 

prestando serviço, bem como deveria ter desconfiado da exigência de 

pagamento para se obter empréstimo. Assim, não tendo sido demonstrado 

a relação jurídica entre as partes não verifico ato ilícito praticado pela 

parte requerida suficiente para comprovar o nexo causal entre a conduta 

da requerida e os supostos danos morais e materiais experimentados, o 

que não retira o direito da parte autora de buscar os meios judiciais para 

identificação do fraudador. A possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas, naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. 

Quanto ao pedido de indenização pelos danos à mala de igual a forma a 

parte autora não trouxe aos autos provas do alegado. Desta forma, os 

pedidos são improcedentes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 

da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada 

por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000606-37.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO TURBINO NEVES OAB - MT12454-O (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO MORESCHI OAB - MT11686-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000606-37.2018.8.11.0086. REQUERENTE: THAIS GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA Vistos etc. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta 

por THAIS GOMES DA SILVA em face de HONDA MÔNACO MOTOCENTER 

LTDA. Diz, em síntese, que em 31/10/2017 financiou o veículo motocicleta 

Honda Bis 110/ES, de cor vermelha, ano 2017, Chassi 

9C2jC7000HR419744, sob a nota fiscal nº 000.055.026 pelo valor total de 

R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), na cor branca, mas, passado 

alguns dias foi informada que a motocicleta na cor branca demoraria 90 

dias para chegar e se trocasse a cor seria mais rápido, contudo, a 

motocicleta chegou no prazo de 90 dias, no mesmo prazo da de cor 

branca, e, ainda, quando emitiram a nota fiscal fizeram constar chassi 

diverso, fato este que atrasou ainda mais o emplacamento da moto, motivo 

pelo qual requer danos morais pela demora na entrega do produto e danos 

materiais pelas despesas que teve durante o período. A reclamada 

contesta alegando que logo após a aprovação do crédito faturou a 

motocicleta Honda Biz 110I, vermelha, gasolina, 2017/2017, chassi 

9C2JC7000HR419744, nos moldes da proposta de aquisição, e emitiu a 

consoante nota fiscal no produto em data de 31/10/2017, e que a autora 

retirou o veículo em 06/11/2017 e, ainda, que a parte autora não 

comprovou que não conseguiu emplacar a moto realizando tal ato apenas 

em 12/04/2018. Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem 

prosperar. Isso porque verifico nos documentos trazidos pela parte 

reclamada que a parte autora retirou o veículo em 06/11/2017 (ID 

16060532) e, ainda, a mesma não trouxe provas quanto ao impedimento 

do emplacamento, bem como dos danos materiais, visto que já estava em 

posse da motocicleta. Ademais, entre a data do financiamento 25.10.2017 

e a data da retirada da moto 31.10.2017, transcorreu pouco mais de 30 

dias. No que concerne ao lançamento do Chassi de forma errônea, resta 

comprovado nos autos que fora solucionada a questão antes do ingresso 

no judiciário, gerando mero aborrecimento da vida cotidiana. Por fim, ao 

aceitar a motocicleta de cor vermelha retirando-a da loja agiu de forma 

contraditória ao alegado nos autos, aceitando a cor diversa daquela 

pretendida inicialmente. Assim, não verifico ato ilícito praticado pela parte 

requerida, ao que nem a parte autora trouxe elementos suficientes para 

comprovar o nexo causal entre a conduta da requerida e os supostos 

danos morais e materiais experimentados. A possibilidade de distribuição 

dinâmica das provas, naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, 

quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o ônus 

da prova, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001182-30.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

LOUZENIL NICACIO DE ARRUDA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1001182-30.2018.8.11.0086. REQUERENTE: LOUZENIL NICACIO DE 

ARRUDA REQUERIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Fundamento e decido. Estão presentes as condições da ação e 

os pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, o 

processo está apto a julgamento. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais proposta por LOUZENIL NICÁCIO DE ARRUDA 

em face de EMBRACON CONSORCIO NACIONAL. Diz, em síntese, que em 

19 de dezembro de 2015 realizou um consórcio com a reclamada no valor 

de R$80.000,00 (oitenta mil reais), em 60 parcelas de R$1.568,72 (um mil, 

quinhentos e sessenta e oito reais e senta e dois centavos), 13% taxa de 

administração e 3% de fundo de reserva, contudo, em 11 de setembro de 

2017 foi contemplado no lance embutido, sendo que, tinha pago até o 

momento o valor de R$39.067,90 (trinta e nove mil, sessenta e sete reais e 

noventa centavos), contudo, achou que iria retirar carta de crédito no 

valor de R$32.827,90 (trinta e dois mil, oitocentos e vinte e sete reais e 

noventa centavos), mas a reclamada somente repassou o valor de 

R$26.638,09 (vinte e seis mil, seiscentos e trinta e oito reais e nove 

centavos), pois, realizou o desconto em cima do valor total da carta de 

crédito e não do valor efetivamente pago. A reclamada contesta alegando 

que a contemplação foi pago de acordo com o contrato sendo que R$ 

85.592,00 (oitenta e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais), era o 

crédito da contemplação, R$ 1.108,86 (um mil, cento e oito reais e oitenta e 

seis centavos), do rendimento, R$ 38.661,31 (trinta e oito mil, seiscentos e 

sessenta e um reais e trinta e um centavos) de quitação com crédito 

(desconto para quitar o débito), R$ 21.398,00 (vinte e um mil, trezentos e 

noventa e oito reais), pagamento de lance embutido e foi entregue em 

espécie ao autor R$ 26.641,55 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e 

um reais e cinquenta e cinco centavos). Pois bem. Estão presentes as 

condições da ação e os pressupostos processuais, ausentes vícios de 

qualquer ordem e sendo desnecessária a produção probatória em 

audiência, o processo está apto a julgamento. Com isso, passo à incursão 

no mérito da demanda, com base no art. 330, I, do CPC. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia duas questões 

foram apontadas pela parte autora, a primeira se refere a cobrança de 

taxa de boleto. Nesta esteira não assiste razão a parte autora, uma vez 

que a reclamada comprovou que com a contemplação houve a quitação do 

saldo devedor, bem como o valor referente ao lance embutido, na forma 

contratada, sendo que o crédito atualizado estava em R$65.237,51 

(sessenta e cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e um 

centavos) (ID 18070833). Os contratos servem para estabelecer as 

obrigações entre as partes e suas cláusulas devem ser respeitadas e 

obrigatoriamente obedecidas por todos em nome do princípio do pacto sunt 

servanda. Partindo dessas premissas, é certo que deve o consumidor se 

sujeitar ao que restou acordado no contrato. Os danos morais não serão 

reconhecidos por ausência de comprovação de ofensa à honra subjetiva 

da parte autora. DISPOSITIVO Pelo exposto e por tudo mais que dos autos 

consta, IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, extinguindo com resolução no 

mérito nos termos do art. 487, inciso I, CPC/15. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no 

PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei 

n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002979-41.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1002979-41.2018.8.11.0086. REQUERENTE: MAGNO DOS SANTOS 

REQUERIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS 

PERNAMBUCANAS Vistos etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 

38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito proposta por MAGNO DOS SANTOS em face de 

CASAS PERNANBUCANAS. Sustenta a parte autora que foi inscrita 

indevidamente no cadastro dos inadimplentes no valor de 

R$581,47(quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e sete centavos), 

com indevida inclusão em 11 de novembro de 2018, possuindo o seguinte 

número de contrato 613578353, contudo, desconhece a negativação 

porque não celebrou contrato com a reclamada. A reclamada contesta 

alegando que a parte autora contratou os serviços da reclamada e 

assinou contrato, juntando aos autos comprovante de compra com a 

devida assinatura da parte autora, bem como fatura de utilização. Pois 

bem. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente 

pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao 

autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Assim, o demandante 

não se desincumbiu de seu ônus probatório subjetivo, nos termos do art. 

333, I, do CPC, inexistindo, no particular, demonstração da conduta 

abusiva a responsabilizar a acionada. Em atenta análise aos fatos e 

provas juntadas aos autores verifico que a parte reclamada juntou aos 

autos comprovantes de compra devidamente assinado pela parte autora, 

bem como faturas de utilização, demonstrando, assim, a legitimidade da 

cobrança. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para 

declarar a inexistência da dívida e devolução dos valores, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não 

havendo prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o 

ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de negócio 

jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança 

que ocasionou a inscrição restritiva. Assim, tenho que a hipótese é de 

improcedência dos pedidos da inicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cassio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-80.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT13311-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1000338-80.2018.8.11.0086. REQUERENTE: EMERSON LEITE RIBEIRO 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e decido. Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem, o 

processo está apto para julgamento. Trata-se de Ação de Reparação de 

Danos Morais proposta por EMERSON LEITE RIBEIRO em face de 

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO SUDOESTE DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUDOESTE MT. Diz, em síntese, que possuía uma conta salário 

com a reclamada em 2013, contudo, ainda neste ano foi desligado da 

empresa e requereu o cancelamento da conta, mas foi inscrito 

indevidamente no cadastro de proteção ao crédito no valor de R$265,33 

(duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), inserido pelo 

Requerido em 05/08/2014, mas reputa indevido o débito, vez que conta 

salário não tem tarifas. As reclamadas contestam alegando que o autor 

era titular de uma conta corrente e que utilizou os serviços, estando com 

saldo negativo por uso referente ao cheque especial. Pois bem. Os 

pedidos da parte autora não merecem prosperar. Isso porque verifico no 

extrato juntado aos autos (ID 18509806) que a conta da parte autora se 

tratava de uma conta corrente e que no dia 01/07/2014 estava 

inadimplente no valor de R$265,33 (duzentos e sessenta e cinco reais e 

trinta e três centavos). Não é possível, na hipótese, reconhecer a 

ilegalidade na inscrição, mormente porque a parte autora não comprovou a 

quitação do débito. Assim, não verifico ato ilícito praticado pela parte 

requerida e nem a parte autora trouxe elementos suficientes para 

comprovar o nexo causal entre a conduta da requerida e os supostos 

danos morais e materiais experimentados. A possibilidade de distribuição 

dinâmica das provas, naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, 

quando a alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente o ônus 

da prova, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição 

probatória negativa. Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o 

exposto, REVOGO a liminar deferia e julgo IMPROCEDENTE os pedidos 

iniciais, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a decisão exarada por 

juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se expedindo o necessário com 

as cautelas de estilo. Cassio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002072-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO BISELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ICATU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo: 

1002072-66.2018.8.11.0086. REQUERENTE: ROGERIO BISELLO 

REQUERIDO: ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT Vistos etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 

da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Trata-se de Reclamação proposta por ROGÉRIO 

BISELLO em face de ICATU SEGUROS S.A e COOPERATIVA DE CRÉDITO 

LIVRE ADMISSÃO ASSOCIADOS. Diz, em síntese, que aderiu a um seguro 

de vida no ano de 2006 no valor de R$27,00 (vinte e sete reais) e que 

sabia que haveriam reajustes anuais no importe de R$3,00 (três reais), 

contudo, entre o período de 2006 a 2016 houve um aumento de R$20,00 

(vinte reais), no mês de setembro de 2017 foi debitado o valor de R$47,76 

(quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), bem como em outubro 

foi debitado o valor de R$71,27 (senta e um reais e vinte e sete centavos). 

A reclamada contesta alegando que o contrato sofre reajuste pelo IPCA. 

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Deixo de acolher a preliminar de 

ilegitimidade passiva da reclamada COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE 

ADMISSÃO ASSOCIADOS, uma vez que a mesma faz parte da cadeira de 

fornecimento do serviço à parte autora. Pois bem. Os pedidos da parte 

autora não merecem prosperar. Isso porque os contratos de seguro são 

regulamentos pela CIRCULAR SUSEP No 255, de 4 de junho de 2004, que 

estabelece como um dos índices de correção de seguro o IPCA, que é 

medido pela inflação. Assim, não verifico ato ilícito praticado pela parte 

requerida e o autor não trouxe elementos suficientes para comprovar o 

nexo causal entre a conduta da requerida e os supostos danos morais e 

materiais experimentados. A possibilidade de distribuição dinâmica das 

provas, naquelas especiais circunstâncias, quais sejam, quando a 

alegação for verossímil hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiência, não permite transferir automaticamente o ônus da prova, em 

qualquer circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. 

Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, 

a decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Cassio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 135156 Nr: 5332-37.2019.811.0086

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Ferreira de Arruda 

- OAB:MT 27.003, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 Vistos.(..._Isto posto, não vislumbro a ocorrência de nenhum fato novo a 

fim de que a decisão que deferiu as medidas protetivas em favor da vítima 

sejam revogadas, pelo que, ao menos neste momento, as MANTENHO, nos 

exatos termos da decisão que as deferiu.Cumpra-se .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128158 Nr: 1489-64.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdOF, VdOF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleia Candida Rodrigues 

Belmont - OAB:MT 24.465, Defensor Público de Nova Mutum - MT - 

OAB:MT 001, Francieli Assis da Silva Ronchi - OAB:MT 26.243

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para abrir vista dos autos ao 

Advogado(s) do Réu(s), via DJE, para que apresente por escrito as 

"alegações finais", no prazo de cinco(5) dias. É o que me cumpre.

Analista Judiciário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 134540 Nr: 5059-58.2019.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thalys Raphael Penteado Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto dos Anjos Silva 

Junior - OAB:23667

 Vistos.

Cumpra-se, na forma deprecada.

Designo audiência para o dia 27/02/2020 às 17h30min.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando a data designada, bem como o 

número da deprecata.

Intime-se. Notifique-se o Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 118299 Nr: 2906-86.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 Edital de Convocação de Jurados e Suplentes ME084

Sessão:Ordinária do Tribunal do júri

Dia:14/02/2020

Horas:09:00:00

Jurados:

1. KALITA HELENA BARROS TABORDA, Psicólogo, Endereço: Rua das 

Cerejeiras, 391 – W, Bairro: Centro. Telefone: 65-9. 9932-3803.

2. FRANCISCO DOS SANTOS SAMPAIO, Trabalhador rural, Endereço: Av. 

Águias , 1123 – W, Casa 03, Bairro: Bela Vista. Telefone: 9. 9818-8583 Ou 

9989-1759.

3. ZAIRA DE MOURA LIMA, Outros. Endereço: Rua dos Ipes - Qd 26, Lt 6, 

Comunidade Ranchão, Zona Rural. Telefone: 65 9. 9344-5246.

4. ROSEANE TEREZIO, Outros, Endereço: Rua dos Palmitos, Q. D, L. 05, 

Bairro Jardim Primavera. Telefone: 65 9.9802-5554.

5. SILAS SOUSA DOS SANTOS, Trabalhador de Fabricação e Preparação 

de Alimentos e Bebidas, Endereço: Rua das Mangueiras, 594 - W, Qd. 45, 

Lt. 11. Bairro: Bela Vista. Telefone: 65 9. 9920-9976 Ou 9.9904-7667.

6. CRISLAINE HENRIQUE, Servidor Público Municipal. Endereço: Rua dos 

Mamoeiros, 1092 – W. Bairro: Residencial Paraíso. Telefone: 65 

9.9920-5779.

7. ANDREIA DOS PRAZERES DE ASSIS, Recepcionista, Endereço: Rua dos 

Tamarindos, 1348 – W, Bairro: Colina II. Telefone: 65 9.9637-4345.

8. ANDRESSA DA SILVA MENDONÇA, Dona de casa, Endereço: Rua dos 

Amapas, 201 – W, Bairro: Centro, Telefone: 9.8179646 Ou (45)9955-1207.

9. GILMAR ALVES MEIRA. Mecânico de Manutenção. Endereço: Rua dos 

Oitis, 1662 – W, Bairro: Colina II. Telefone: 9. 9681-0510.

10. IRIS MARIA DE OLIVEIRA, Outros. Endereço: Rua das Sete Copas, 

3123 – W. Bairro: Jardim Primavera III. Endereço: 65 9.9305-5898.

11. ROSANA DA SILVA RIBEIRO JAQUES, Servidor Público Municipal. 

Endereço: Rua das Canelas - Q 40, L 09. Bairro: Edelmira Querubim 

Machete. Telefone: 65 9.8409-4680 ou 9. 9626-2889.

12. IZIDIO MACHADO AMORIM, Motorista de Veículos de Transporte de 

Carga. Endereço: Rua das Gardenias, 1881 – W. Bairro: Parque das 

Águias. Telefone: 65 9.8468-1436 ou 9. 8453-5771.

13. HELIO HAMMES, Motorista de veículos de Transporte de Carga. 

Endereço: Rua das Azaleias , 486 – N. Bairro: Jardim I. Telefone: 65 9. 

9694-1031 Ou 65 9. 9948-8745.

14. VALDINEIA ALVES BORGES ROCHA, Dona de casa. Endereço: Rua 

das Aroeiras – Qd. K, Lt. 08. Bairro: Flor Do Pequi III. Telefone 65 9. 

9627-5223 Ou 65 9618-3151.

15. SILVONEI DOS SANTOS FERREIRA, Motorista de Veículos de 

Transporte de Carga. Endereço: Av. das Andorinhas, 140 – W, Bairro: 

Bela Vista. Telefone: 65 9. 9631-0715 Ou 9.2112-5443.

16. SILVANIA MARIA DA SILVA, Dona de Casa. Endereço: Rua das 

Aroeiras , 1327 – W. Bairro: Alto da Colina. Telefone: 65 9.8477-8386.

17. ANDRE CARLOS FERREIRA, Motorista de veículos de transporte de 

carga. Endereço: Rua das Acerolas, 1399 – W. Bairro: Alto da Colina. 

Telefone: 9.9689-4454 ou 8309-5431.

18. ADRIELE CARIN DA FONSECA, Agente Administrativo. Endereço: Rua 

das Amendoas, 374 – W. Bairro: Lírios do Campo. Telefone: 65 9. 

9988-5921.

19. JOEL MARTINS DE ANDRADE, Office-Boy e contínuo. Endereço: Rua 

das Mamonas – Qd. 43, Lt. 18. Bairro: Flor do Pequi II. Telefone: 65 

9.9902-8237 Ou 65 9911-2104.

20. DIOGO DE MELO BARROS, Vendedor de comércio varejista e 

atacadista. Endereço: Rua das Heliconias , 694 – W. Bairro: Jardim das 

Orquídeas. Telefone: 9. 9676-2337.

21. ROSEANE DOS SANTOS BRITO, Dona de casa. Endereço: Rua das 

Acerolas, 1375 – W. Bairro: Alto da Colina I. Telefone 65 9.9616-6243 Ou 

65 9. 9817-4980.

22. JOVANE ADÃO DE ALMEIDA COSTA, Trabalhador de Construção Civil. 

Endereço: Rua das Gameleiras , 2354 – W. Bairro: Arara Azul. Telefone: 

9996-7613.

23. RODRIGO VICENTE FAGUNDES, Eletricista e assemelhados. Endereço: 

Rua dos Jambos, 1253 – N. Bairro: Centro. Telefone: 65 9. 9632-0650.

24. JESSICA RAMOS GOMES, Engenheiro. Endereço: Rua das Orquideas, 

695 - W, Apto 1. Bairro: Alto da Colina. Telefone: 65 9. 9649-5469 Ou 65 9. 

9246-5705.

25. ODELAR OTAVIO GUST, Motorista de Veículos de Transporte de 

carga. Endereço: Rua das Verbenias, 1883 – W. Bairro: Beija Flor. 

Telefone: 65 9. 9235-5133.

II - SUPLENTES A SEREM INTIMADOS:

1. FABIO NEY DAL MORA, Empresário. Endereço: Rua dos Jatobas , 614 – 

N. Bairro: Jardim das Orquídeas. Telefone: 65 9. 9688-2316 Ou 33081316.

2. EMILLY THUANY NEVES SOUZA, Vendedor de Comércio Varejista e 

Atacadista. Endereço: Rua dos Angicos, 1224 – W. Bairro: Residencial 

Vitória. Telefone: 65 9. 9952-7541.

3. JOSIELLY SILVA OLIVEIRA, Cozinheiro. Endereço: Fazenda Mutum - BR 

163, Km 578, Zona Rural. Telefone 65 9. 9996-3199.

4. MONICA DA CRUZ FERREIRA, Professor de Ensino Fundamental. 

Endereço: Rua dos Lirios, 568 – N. Bairro: Jardim I. Telefone: 65 

9961-1329 Ou 65 9937-0910.

5. IRINEO PIAIA JUNIOR, Gerente. Endereço: Rua das Mangueiras, 944 – N. 

Bairro: Jardim das Orquídeas. Telefone: 65 9. 9994-2043.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel Ronkoski

 Cod. Proc.: 132471 Nr: 3920-71.2019.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor Público - OAB:M.P.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesllayne Natally da Silva - 

OAB:MT 25.494

 Vistos.(...).INDEFIRO desde já o pedido da defesa para que seja oferecido 

o pedido da defesa para aplicação dos benefícios despenalizadores 

previstos na Lei n.º 9.099/95. A própria Lei Maria da Penha acabou por 

vedar aplicação desses institutos nos crimes em que envolvam violência 

doméstica (art. 41 da Lei n.º 11.340/2006). Ademais, é assente na 

jurisprudência o entendimento que nos crimes sujeitos à aplicação da Lei 

11.340/2006 não se aplicam tais benefícios, a teor do que dispõe a súmula 

536 do STJ.Com relação ao crime específico, segue o entendimento 

jurisprudencial: (...) Ainda que assim não fosse, no cálculo da pena mínima 

para fins de suspensão do processo (art. 89, da Lei n. 9.099/1995) 

leva-se em conta a soma das penas no caso de concurso material de 

crimes, nos termos Súmula 243 do STJ, que, no caso dos autos, 

ultrapassa, e muito, o patamar mínimo exigido pela LJE. (...) . Designo, 

portanto, o dia 11 de fevereiro de 2020 às 11:00 horas, para oitiva da 

vítima Lucas Gabriel Pereira de Matos, por meio de depoimento 

especial.Ademais, designo o dia 11 de fevereiro de 2020, às 13h30min, 

para realização da audiência de instrução e julgamento, onde serão 

ouvidas a vítima Joana e as demais testemunhas arroladas pelas partes, 

bem como interrogado o réu. Intime-se o acusado e a testemunhas 

arroladas pelas partes a comparecerem no ato, expedindo-se carta 

precatória para que as testemunhas que por ventura não residam nesta 

comarca sejam ouvidas perante o juízo do local onde estiverem.Oficie-se à 

SEJUDH para que providencie a vinda do réu, que se encontra preso na 

cidade de Santo Antônio do Leverger/MT, a fim participar da audiência de 

instrução e julgamento acima designada. Intime-, também, a psicóloga do 

juízo Alessandra Cristina Salesse quanto ao depoimento especial 

marcado, a qual deverá conduzir a entrevista com a vítima Lucas Gabriel, 

instruindo o aludido mandado com cópia da inicial.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Após, tornem os autos conclusos para a 
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realização da audiência ora designada.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001286-16.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANNE BUENO MELO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA 1001286-16.2019.8.11.0012 REQUERENTE: BANCO 

FINASA BMC S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - MT20732-A REQUERIDO: MARIANNE BUENO MELO Vistos. 

A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, sem maiores delongas, com 

fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da 

ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas 

pelo autor, se devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência 

de contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001276-69.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. C. J. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1001276-69.2019.8.11.0012. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: EDSON PEREIRA DA 

COSTA JUNIOR Vistos. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319, assim como do artigo 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Portanto, não sendo o caso de aplicação do disposto no 

artigo 330 do CPC, recebo a petição inicial. Dispõe o art. 3º do Decreto Lei 

n.º 911/88 que, desde que comprovada a mora ou inadimplemento, o 

credor-fiduciante poderá requerer a busca e apreensão contra o devedor 

ou terceiro do bem alienado fiduciariamente, a qual será condida 

liminarmente. Por sua vez, enuncia o artigo º, § 2º, do mesmo diploma que 

“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e 

poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, 

não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do 

próprio destinatário”. Pois bem. No caso dos autos, a constituição em mora 

resta comprovada pela notificação extrajudicial expedida por via postal 

pela ora autora em face da parte requerida, inclusive com respectivo aviso 

de recebimento, dando conta da efetiva de entrega. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR 

ENCAMINHADA PARA O MESMO ENDEREÇO REGISTRADO NO 

CONTRATO COMPROVAÇÃO DA MORA – RETORNO DA 

CORRESPONDÊNCIA COM A INDICAÇÃO MUDOU-SE - OBRIGATORIEDADE 

DO DEVEDOR DE FORNECIMENTO DE ENDEREÇO VÁLIDO AO CREDOR – 

VALIDADE DO ATO – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – DÍVIDA 

POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO DETERMINADO – MORA NO 

VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO.O devedor tem a 

obrigação de comunicar seu novo endereço ao credor de modo que 

encaminhada a correspondência para o mesmo endereço constante do 

contrato é admissível que tenha cumprido sua finalidade. Nos termos do 

art.397 do Código Civil, cuidando-se de dívida líquida com pagamento 

aprazado, de regra, a mora é constituída pelo mero inadimplemento da 

obrigação no vencimento. Precedente do STJ. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018) Com isto, tenho que 

estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da liminar 

pleiteada a fim de determinar a expedição de mandado de busca e 

apreensão do bem objeto do negócio jurídico entabulado. Ex positis, 

estando presentes todos os requisitos necessários à concessão do pleito 

liminar, previstos no art. 3º do Decreto-Lei 911/69, DEFIRO A LIMINAR 

requerida pra fim de determinar a expedição de MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO do bem descrito na peça inaugural. Advirta-se ao Oficial de 

Justiça da necessidade de apreensão dos documentos de porte 

obrigatório e de transferência do bem objeto de apreensão. Cite-se a parte 

Requerida para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

integralidade da dívida indicada, acrescida de custas processuais e 

honorários advocatícios, oportunidade na qual o bem lhe será restituído 

livre de ônus e/ou para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, sob 

pena de revelia. Advirta-se que não havendo o pagamento integral do 

débito no prazo estipulado, consolidar-se-á a propriedade em favor da 

parte autora. Por sua vez, para efeito de pagamento da dívida pendente no 

prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total do 

débito. Nomeio como depositário do bem a ser apreendido a parte autora 

na pessoa de um de seu(s) representante (s), conforme exposto na 

exordial. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001276-69.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. C. J. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para que providencie, no prazo de 10 (dez) 

dias, o depósito referente a diligência do senhor(a) Oficial (a) de Justiça, 

nos autos supra, informando que o referido valor deverá ser depositado 

conforme provimento 7/2017 - CGJ. Informo ainda que o mandado somente 

será entregue ao sr. Oficial de Justiça para cumprimento, quando a parte 

juntar o original do comprovante de depósito da diligência aos autos, e em 

nenhuma hipótese se aceitará comprovante de depósito em envelope, 

sujeito a conferência (CNGC 3.3.7.2)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117658 Nr: 4045-67.2019.811.0012

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA KANESIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS ADOLFO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR FERREIRA RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:22439/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que registrei o presente feito sob o procedimento n. 293439.

Certifico ainda que agendei o Ato Solene de Conciliação/mediação para o 

dia 18/03/2020 às 08h00min(MT).

Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, remeto os autos 

a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais procedimentos 

de praxe.

 Rogéria Borges Ferreira

Gestora Judiciária - CEJUSC

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85391 Nr: 4693-52.2016.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): HP MAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. Após, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 69074 Nr: 392-96.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON VIEIRA DE REZENDE JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOBENS MAQUINAS AGRICOLAS S/A, 

BANCO CNH CAPITAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:23.721 -MT, MARIA LÚCIA LINS CONCEIÇÃO - 

OAB:1034-A -MT, TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - OAB:23.727 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:39.274/PR, ROBERTA S. SERVELO DE FREITAS - OAB:49.802/PR, 

THIAGO TAGLIAFERRO LOPES - OAB:208972

 Código 69074

SENTENÇA HOMOLOGÁTORIA.

Vistos.

Os presentes autos retornaram da segunda instância em razão da perda 

superveniente do objeto recursal pela celebração de acordo a respeito da 

matéria litigiosa.

Pois bem.

Considerando que o autor AILTON VIEIRA DE REZENDE JUNIOR e os réus 

BANCO CNH S/A e RODOBENS MÁQUINAS AGRICOLAS S/A estão 

devidamente representadas por seus advogados e que a matéria litigiosa 

versa sobre direito disponível, HOMOLOGO por sentença, para que surta 

seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes 

(Ref:131).

Com efeito, determino a expedição de alvará de levantamento da quantia 

vinculada a este feito na forma do item 2. do acordo celebrado entre as 

partes (Ref: 131).

Com efeito, EXTINGO o processo com resolução do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

 Honorários conforme pactuado.

Ante a renúncia ao prazo recursal, arquivem-se os autos após certificado 

o levantamento do valor vinculado aos autos.

P.I.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Nova Xavantina, 21 de janeiro de 2020.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000046-55.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO PRINCINOTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REU)

 

PROCESSO n. 1000046-55.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:AGNALDO 

PRINCINOTE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA ALVES 

MOREIRA POLO PASSIVO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 10/03/2020 Hora: 08:00 , no endereço: 

RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, 

CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 . CUIABÁ, 22 de 

janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-25.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

CLEZIA MORAES DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REU)

 

PROCESSO n. 1000048-25.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:CLEZIA MORAES 

DO NASCIMENTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA ALVES 

MOREIRA POLO PASSIVO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE 

MATO GROSSO -DETRAN FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das 

partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação Data: 10/03/2020 Hora: 

08:20 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, 

TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001407-44.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VIDAL DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

RAIMUNDA DE ARAUJO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRA ARAUJO OLIVEIRA OAB - MT0009747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1001407-44.2019.8.11.0012. REQUERENTE: RAIMUNDA DE ARAUJO 

OLIVEIRA, JOSE VIDAL DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Norais C/C Pedido Liminar 

movida por JOSÉ VIDAL DE OLIVEIRA e RAIMUNDA ARAÚJO OLIVEIRA em 

face de BANCO DO BRASIL S/A, todos qualificados nos autos. Pretende a 

parte autora a concessão de tutela provisória, determinando-se a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, em razão da 

alegada inexistência de débito e consequente inclusão indevida no 

cadastro de inadimplentes. Pois bem. Dispõe o art. 300 do NCPC que a 

tutela de urgência será deferida quando houver elementos que evidenciem 

o direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além da 

presença desses dois requisitos obrigatórios, exige ainda o referido 

dispositivo que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais sejam, 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou a 

caracterização do abuso de direito de defesa ou manifesto propósito 

protelatório do réu. Por fim, há o impedimento de se conceder a 

antecipação de tutela quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipada. A pretensão merece guarida. Com efeito, a prova 

inequívoca e a verossimilhança da alegação vislumbram-se nos autos com 

a apresentação dos documentos que demonstram a manutenção da 

inclusão do nome da parte requerente nos cadastros dos órgãos de 

proteção ao crédito (id. 27404629). Ademais, por não ser possível exigir 

do requerente prova de fato negativo e partindo do pressuposto de que 

está litigando de boa-fé, denoto que houve também a demonstração desse 

requisito. Do mesmo modo, não restam dúvidas acerca do fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação, isso porque, se realmente 

nada devendo à requerida, a manutenção de seu nome em órgão de 

proteção ao crédito acarretará inúmeros constrangimentos e prejuízos, 

que se permitidos não haverá proteção judicial final reparadora “in totum” 

da lesão sofrida, fim máximo almejado pelo Estado-Juiz. Nesse passo, a 

tutela antecipada é uma medida emergencial e de caráter provisório, que 

visa resguardar a parte contra os males provocados pelo tempo, através 

da realização imediata de sua pretensão. Aliás, a existência ou não do 
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débito deverá ser comprovada pelo réu, bem como se a negativação é 

devida. Com efeito, caso comprovado com a contestação que a 

negativação é legal, a tutela antecipada poderá ser modificada ou 

revogada. Considero, ainda, que a medida não trará nenhum prejuízo à 

requerida. Pelo contrário, caso procedente a pretensão posta na inicial, 

terá diminuído os possíveis danos a serem reparados. Ante o exposto, 

DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar a exclusão do 

nome da parte requerente junto ao banco de dados do Serviço de 

Proteção ao Crédito (SPC e SERASA), referente aos débitos em discussão 

nos presentes autos. EXPEÇA-SE o necessário, a fim de que se 

providencie a exclusão no prazo de 48 horas (quarenta e oito horas), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 

5.000,00. Ante a premissa do artigo 54 da Lei 9099/1995, postergo a 

análise de eventual pedido de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita para o momento de eventual interposição de recurso. 

Aguarde-se a audiência de conciliação designada. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, bem como intime o reclamante. Tendo em vista que o 

presente feito trata-se de relação consumerista e diante da constatação 

da hipossuficiência da parte autora no caso concreto, em razão de sua 

falta de conhecimento às normas técnicas e à informação, determino a 

inversão do ônus da prova. Advirto que o não comparecimento do 

reclamante na audiência designada implicará na extinção do processo e, 

para parte reclamada, em revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 9.099/95). Não 

havendo acordo deverá a parte reclamada contestar, em 05 (cinco) dias, 

e a parte autora, querendo, impugnar a contestação pelo mesmo prazo 

(Súmulas n.11 e 12 TR/TJ). Deverão as partes se manifestar se pretendem 

produzir provas orais em audiência de instrução, inclusive, arrolando 

desde já testemunhas. Não havendo qualquer manifestação o feito 

comportará o julgamento antecipado. Cumpra-se. Nova Xavantina/MT, 22 

de janeiro de 2018. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001067-38.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURISTELA TAGUALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte Requerida Banco Itaú BMG para 

apresentar contrarrazões ao recurso de Apelação ID 25368555, no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 17613 Nr: 1692-12.2006.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Pulga - ME, Luiz Antônio Pulga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Mariel Marques Oliveira - OAB:6040-MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo Sampaio de Siqueira - 

OAB:9.259-MT, Saionara Mari - OAB:5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Regime de Exceção.

Em razão da não localização de bens passíveis de penhora, a exequente 

requer que seja oficiado à Receita Federal do Brasil para que o órgão 

forneça informações acerca de bens passíveis de penhora em nome do 

executado.

Pois bem.

Como de conhecimento, o sigilo bancário e fiscal decorre diretamente do 

direito à privacidade, previsto no artigo 5º, inciso X, da CF/88, que, por sua 

vez, é complementado pelo disposto no inciso XII do mesmo artigo 

constitucional, ambos, repita-se, garantindo a proteção da vida privada da 

pessoa física, bem como resguardando dados sigilosos da pessoa 

jurídica.

Entretanto, a proteção dispensada a essas espécies de dados, como 

forma de resguardar a própria intimidade da pessoa física e a privacidade 

da pessoa jurídica, não chega às raias de torná-los intocáveis sob pena 

de se proteger exacerbadamente os maus pagadores. Afinal, até mesmo 

as liberdades públicas são relativas, de sorte que cedem espaço quando 

“em jogo” um interesse maior da sociedade. Em resumo, o direito 

fundamental à privacidade não pode servir de proteção a arbitrariedades e 

ilegalidades, conforme se extrai da seguinte lição do prof. Alexandre de 

Moraes:

“Os sigilos bancário e fiscal são relativos e apresentam limites, podendo 

ser devassados pela Justiça Penal e Civil, pelas comissões Parlamentares 

de Inquérito e pelo Ministério Público uma vez que a proteção 

constitucional do sigilo não deve servir para detentores de negócios não 

transparentes ou de devedores que tiram proveito dele para não honrar 

seus compromissos ”. (negrito nosso)

E nos autos, mesmo devidamente citada, a parte executada não pagou o 

débito. De outra parte, a exequente diligenciou, com insucesso, à procura 

de bens que garantissem a execução, como se colhe da penhora “on-line” 

e via RENAJUD. Portanto, o requerente demonstrou que esgotou todos os 

meios possíveis para obter esclarecimentos sobre a existência de 

patrimônio em nome dos executados (art. 476 da CNGC).

POSTO ISSO, DEFIRO o pedido em questão, motivo pelo qual DETERMINO 

as seguintes providências:

I-) PROCEDA-SE à consulta via sistema INFOJUD, requisitando às 

Declarações de Imposto de Renda do executado nos últimos três anos.

II-) Aportando aos autos as informações ora deferidas, INTIME-SE a 

exequente para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação da consulta.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 426 Nr: 814-39.1996.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pascoal Nivaldo Posso, Jaime Dias Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariel Marques Oliveira - 

OAB:6040-MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 POSTO ISSO, DEFIRO o pedido em questão, motivo pelo qual DETERMINO 

as seguintes providências:I-) PROCEDA-SE à consulta via sistema 

INFOJUD, requisitando às Declarações de Imposto de Renda do executado 

nos últimos três anos.II-) Aportando aos autos as informações ora 

deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação 

da consulta.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 61801 Nr: 1361-15.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V A Meert Peças e Acessórios - ME, Vancleir 

Aparecida Meert Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

Procuradora do Estado - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POSTO ISSO, DEFIRO o pedido em questão, motivo pelo qual DETERMINO 
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as seguintes providências:I-) PROCEDA-SE à consulta via sistema 

INFOJUD, requisitando às Declarações de Imposto de Renda do executado 

nos últimos três anos.II-) Aportando aos autos as informações ora 

deferidas, INTIME-SE a exequente para pugnar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.III-) Permaneçam os autos em gabinete para efetivação 

da consulta.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Paranatinga/MT, 03 de outubro de 2019. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. LimaJuíza de Direito em Regime de Exceção

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79111 Nr: 1813-54.2017.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getulio Gonçalves Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Siqueira de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibelly de Jesus Amaral - 

OAB:18.559/MT, JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - OAB:9782, João 

Pedro Marques - OAB:3763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARA DE HOLLEBEN LEITE 

MUNIZ - OAB:5446/B, Lara Moerschberger Nedel - OAB:, Lara 

Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Vistos, etc.

Compulsando os autos não constatei a decisão que deferiu a liminar 

atribuindo efeito suspensivo da sentença, conforme fora alegada às fls. 

1274/1275.

Desta forma, determino que se intime a requerida para, em 05 dias, 

acostar aos autos os documentos que comprovem o alegado.

Após, conclusos para análise do pedido e também para determinar a 

remessa do feito para julgamento do recurso.

Cumpra-se.

Paranatinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72311 Nr: 2548-24.2016.811.0044

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caroline Andreska Targanski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Sérgio Targanski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Andreska Targanski - 

OAB:78.764/PR, DAIANE CRISTINA REDIVO - OAB:24879/O, Paulo 

Henrique Röder - OAB:PR/15.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca

Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimado o advogado 

da parte autora que foi designada sessão de Conciliação/Mediação 

agendada para o dia 10/03/2020 às 15h00min, a ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Paranatinga-MT. Para 

realização da referida sessão, se torna necessário o comparecimento das 

partes, acompanhados de advogados(as).

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000914-68.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA EDUPEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 21/01/2020, às 14h:00min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001253-61.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES TAELE CULEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 21/01/2020, às 13h:30min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001251-91.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

INES TAELE CULEME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INES PEREIRA DA CRUZ OAB - MT19879/O (ADVOGADO(A))

OSVALDO NOGUEIRA LOPES OAB - MS7022 (ADVOGADO(A))

ALEX BRESCOVIT MACIEL OAB - MT0013827S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado os 

patronos da parte autora para comparecerem acompanhados do mesmo, à 

audiência designada para o dia 21/01/2020, às 13h:50min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000402-85.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE 

PARANATINGA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL SCHILO OAB - 004.682.690-45 (PROCURADOR)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001387-54.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SEMTCHUK RITTER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PARANATINGA-MT (IMPETRADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado o 

advogado da parte autora para manifestar-se sobre o Id. 28028056 e 

28028073, no prazo de 15 (quinze) dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79408 Nr: 1944-29.2017.811.0044

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseé Tobias Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Casarotto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MARTINS 

GONÇALVES - OAB:46325

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIA LOHRANNY SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23083/O/MT

 DECISÃO: “VISTOS. Trata-se de acordo entabulado entre as partes JOSÉ 

TOBIAS VIEIRA e ODAIR CASAROTTO. As partes realizaram acordo em 

audiência, nos termos supramencionados. É o relato do essencial. 

Fundamento e decido. As partes postulam pela homologação do acordo 

entabulado nesta audiência. Diante do exposto homologo o acordo 

celebrado entre as partes e, por via de consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, 

do novo Código de Processo Civil. Assim, feitas às anotações 

necessárias e comunicações e, renunciado ao prazo recursal, dê-se 

baixa nos autos, arquivando-se os mesmos, observadas as formalidades 

legais. Sem custas remanescentes (artigo 90, §3º, CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76111 Nr: 395-81.2017.811.0044

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Bosco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welton Esteves - 

OAB:11924/MT

 DESPACHO: “Vistos etc. Homologo a desistência da testemunha ausente. 

Considerando os requerimentos formulados pelas partes, encerro a 

instrução processual e converto as alegações orais finais em memorias 

escritos. Assim, determino vistas dos autos ao Ministério Público Estadual 

e, após, a intimação do advogado do requerido para a apresentação dos 

derradeiros memoriais, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com o art. 

264, § 2º, do NCPC. Após, conclusos os autos para análise e decisão. 

Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 87335 Nr: 1107-37.2018.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliesa Nunes Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Dalloca de Paula - 

OAB:OAB-MT 20075/O

 DECISÃO: “VISTO. – Defiro o pedido Ministerial. Tendo em vista que não 

houve intimação do advogado de defesa para esta oralidade, redesigno 

audiência de instrução para o dia 21 de outubro às 13h00. À secretaria 

para que se atente ao cumprimento correto das decisões. Proceda-se a 

intimação e oficio das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela 

defesa, devendo proceder a intimação do advogado constituído. Oficie-se 

a Policia Civil para que informe se o investigado Alberto Jairo ainda 

pertence aos quadros de oficiais do Município de Paranatinga. Após, 

cumpridas as formalidade para o ato, vista ao Ministério Público pelo prazo 

de 10 dias.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 96068 Nr: 539-84.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Venancio Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARINE MINUZI - OAB:14631

 DECISÃO: “VISTO. Vislumbra-se que os acusados e sua advogada 

aceitaram a proposta acima realizada, razão pela qual, HOMOLOGO A 

PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, ressalvando 

a estes que a suspensão será revogada se, no curso do prazo, vier a ser 

processado por outro crime ou contravenção, ou ainda descumprir 

qualquer das condições impostas. OFICIE-SE a Polícia Militar e a Polícia Civil 

acerca da presente decisão, requisitando que, caso haja descumprimento, 

seja comunicado o Juízo."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 99718 Nr: 1990-47.2019.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Miguel Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMARIA PEREIRA DA COSTA 

- OAB:24305/O

 Código 99718

VISTO,

Ante o parecer ministerial de fl. 159, homologo a desistência da oitiva da 

vitima Joaquim Pereira de Souza.

Considerando que a defesa não arrolou-a como sua testemunha, 

desnecessária a sua oitiva.

 No mais, aguarde-se o cumprimento da missiva expedida à comarca de 

Água Boa/MT, com o fim de colher o depoimento da testemunha Adir.

Sobrevindo a missiva com diligência negativa, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestar-se.

Por outro lado, sendo ela positiva intimem-se as partes para dizerem se 

pretendem a realização de alguma diligencia e caso negativo desde já dá 

por encerrada a instrução processual, devendo as partas apresentar 

memoriais finais, no prazo legal.

 Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, 15 de janeiro de 2020.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78319 Nr: 1452-37.2016.811.0023

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PASCOAL AIRES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418

 FINALIDADE: Intimar as partes, o(s) respectivo(s) advogado(s), bem 

como as testemunha arroladas, para comparecerem à audiência de 
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instrução e julgamento redesignada para o dia 31 de março de 2020, às 

14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64017 Nr: 1147-58.2013.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANEZILA BATISTA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FRANCISCO PASCOALAO - 

OAB:16500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a), 

para comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 25 de março de 2020, às 17h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61776 Nr: 1700-42.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DE ARAUJO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a), 

para comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 25 de março de 2020, às 16h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87214 Nr: 3768-86.2017.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINETE DA SILVA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a), 

para comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 25 de março de 2020, às 16h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70289 Nr: 3532-42.2014.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SOUZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA ALVES NOGUEIRA 

DEMBOGURSKI - OAB:12379/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a parte autora e o(a) respectivo(a) advogado(a), 

para comparecerem à audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 25 de março de 2020, às 14h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90218 Nr: 1456-06.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPR, CDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGER DALTREY GOMES FEIJO - 

OAB:22.270/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora para comparecer à 

audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 31/03/2020, às 

14h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94010 Nr: 4136-61.2018.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKISON ILGNER CIRIANO PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/0

 FINALIDADE: intimar o advogado do denunciado para comparecer à 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17/03/2020, às 

16h30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 96278 Nr: 1372-68.2019.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO DO NASCIMENTO SOUSA, LEANDRO 

NEVES DE ARAUJO, MARCOS ROBERTO PEREIRA VOGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI - OAB:18.563/MT, UKENID DE CRIS DA SILVA - 

OAB:24664/O

 Nos termos da legislação vigente, bem como Prov. 052/07-CGJ, procedo à 

intimação da Defesa do réu Damião Nascimento Sousa, Dr. Frabricio A. 

Ferraciolli OAB/MT 18563, para apresentar recurso de Apelação conforme 

certidão de fls. 267, no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90387 Nr: 1561-80.2018.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO FRANCK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar a(s) parte(s), o(s) respectivo(s) advogado(s), bem 

como as testemunha arroladas, para comparecerem à audiência de 

instrução e julgamento redesignada para o dia 25 de março de 2020, às 

13h45min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77818 Nr: 1161-37.2016.811.0023

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o(a) advogado(a) da parte autora da sentença a 

seguir transcrita: Vistos, Trata-se de Execução de Título Judicial, ajuizado 

por JOSÉ CLAUDIO POLICARPO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. 

No decorrer do procedimento, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito devido, conforme certidão de fl. 35. É o relatório. Decido. Como se 

depreende dos autos, executado quitou integralmente a dívida. O feito 

executivo, portanto, alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, II, do Código de Processo Civil: “Art. 924. Extingue-se a execução 

quando: II – a obrigação for satisfeita;” Ante o exposto, havendo o 
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pagamento integral do débito, declaro extinta a execução, com fulcro no 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo.

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92489 Nr: 3828-94.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josias Soares da Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte auora, através do seu advogado constituído nos autos, 

para manisfestar-se acerca do retorno dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84341 Nr: 1827-73.2013.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora, através do seu advogado constituído nos autos, 

para que manifeste-se acerca do retorno dos autos a 1ª instância, a fim 

de que requeira o que lhe for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93597 Nr: 4664-67.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad. de Ass. do 

Noroeste de MT-Sicredi Noroeste, Ediano José Neves, Luciano Pereira de 

Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JONAS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Intimo o douto advogado da parte autora para recolher diligência no valor 

de R$ 1.1190,00 (Um mil, cento e noventa reais)para cumprir mandado de 

avaliação.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000951-91.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DE ALMEIDA MARQUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000951-91.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): ELIETE 

DE ALMEIDA MARQUES PARTE RÉ: REU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Tendo em vista o teor do documento juntado (IDs 27509309 e 

27509312), abro vista dos autos às partes para manifestação, no prazo 

legal. Pontes e Lacerda, 22/01/2020. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001249-83.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001249-83.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SOFIA PEREIRA CHAVES RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL SA Vistos. O art. 5º do NCPC consagra no direito positivo o princípio 

da boa-fé processual, ao estabelecer que todo aquele que participa de 

qualquer forma do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 

Esse comportamento é reconhecido pela presunção de licitude. Se houver 

indícios de má intenção, malícia e dissimulação (má-fé) deverão ser 

combatidas. Decorre da boa-fé a regra do dever de cooperação de todos 

os sujeitos no processo – art. 6º do NCPC. Cooperar é agir com boa-fé, 

atuação colaborativa entre todos os sujeitos do processo, para se buscar 

a solução mais justa e efetiva da causa. Se o juiz percebe algum engodo 

ou dissimulação que ao final poderá desencadear decisão injusta, tem a 

obrigação processual de fazer valer o princípio. Ao juiz foi conferido o 

poder/dever processual de averiguar eventuais indícios de má-fé no art. 

139, incisos III e VIII, do NCPC, dentre outros. Feitas estas breves 

considerações, no presente caso, bastando simples consulta ao sistema 

PJe, constata-se que o douto e culto advogado peticionante ajuizou nesta 

comarca, a partir de maio de 2018, 248 (duzentos e quarenta e oito) 

ações, sendo que deste montante 190 (cento e noventa) tramitam perante 

esta vara (2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda). As partes requerentes, em 

sua maioria, são analfabetas e idosas, ou possuem baixo grau de 

instrução escolar. De outro lado, os requeridos são instituições bancárias. 

Os fatos são narrados de maneira idêntica, relatando empréstimos 

consignados, supostamente jamais contratos pelos autores, que resultam 

em parcelas mensalmente descontadas de seus benefícios 

previdenciários. Em decorrência disto, requerem a repetição de indébito e 

indenizações por danos morais. Para reforçar e dar vigor a esta 

explanação, cita-se a parte autora Maria Lopes Ramos que, representada 

pelo advogado Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, ajuizou 30 (trinta) 

ações nesta comarca, sendo que 25 (vinte e cinco) tramitam nesta vara, 

registradas com os números 1000446-03.2019.8.11.0013 ; 

1 0 0 0 4 4 7 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 8 - 7 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1 0 0 0 4 5 0 - 4 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 5 5 - 6 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 5 6 - 4 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 6 1 - 6 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 7 6 - 5 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 7 7 - 3 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 9 0 - 3 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 7 - 8 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 6 - 9 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 4 - 2 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 5 - 1 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 2 - 5 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 1 - 7 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 7 9 - 0 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 2 0 1 9 ; 

1 0 0 0 8 7 8 - 2 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 3 3 - 0 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 3 4 - 8 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 1 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000443-48.2019.8.11.0013; 1000444-33.2019.8.11.0013. As ações 

narram fatos idênticos, e na maioria, idênticos também são os requeridos, 

distinguindo-se apenas acerca do contrato de empréstimo, valor do 

desconto e benefício previdenciário. Por conseguinte, diante da volumosa 

propositura das ações, e, diante dos poderes/deveres conferidos ao juiz, 

principalmente pelo que dispõe o art. 139, incisos III e VIII, do NCPC, 

verifico a necessidade de intimação pessoal da parte autora para ratificar 

os poderes conferidos ao nobre advogado. Esta providência, ressalta-se, 

tornou-se mais necessária após o recebimento por este magistrado, em 
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5/12/2019, do Ofício n. 552/2019 expedido pelo Juizado Especial Cível 

desta Comarca, noticiando a propositura de demanda em face do 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza, por Heraclides de Oliveiras 

Dias, que informa jamais ter outorgado poderes ao causídico, mas que 

ainda assim propôs diversas ações em seu nome. Com o ofício veio cópia 

de termo de representação em face do patrono. Segue abaixo o teor da 

representação (sic): (...) Que, na data de 17 de abril de 2019, foi 

procurado pela senhorita Mariana, conhecida do declarante, alegando que 

estava trabalhando para o Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA, e 

questionou o declarante se este possuía empréstimos consignados em 

sua aposentadoria, pois o patrão dela, advogado representado, estava 

realizando revisões nos empréstimos para verificar se não havia 

cobranças irregulares. Neste momento, a senhorita Mariana, solicitou 

alguns documentos, tirando fotografias, solicitou ainda, que o declarante 

assinasse alguns documentos para confirmar que o declarante havia 

autorizado o advogado representado a analisar seus documentos. 

Contudo o Representado ao invés de apenas analisar os documentos do 

declarante, ingressou com várias ações cíveis de inexistência de relação 

jurídica, negando a solicitação dos referidos empréstimos. O declarante, 

diante da demora na devolução dos seus documentos, procurou a 

senhora Mariana, informando que não tinha interesse em ingressar com 

qualquer tipo de demanda judicial, posto que até este momento não sabia 

ainda da distribuição de referida ações. A senhorita Mariana informou 

então que todos os documentos já estavam com o advogado e já existiam 

as referidas ações. Neste momento, certo de que não havia solicitado 

qualquer procedimento judicial, o declarante procurou a polícia civil, onde 

registrou boletim de ocorrência que segue anexo, informando os fatos. 

Ainda, a empresa terceirizada Vazoli Empréstimos, que efetua 

regularmente empréstimos para beneficiários do INSS, ao ser informada da 

existência das ações de negativa de relação jurídica, entrou em contato 

com o declarante que informou não ter autorizado o ingresso de qualquer 

medida judicial e confirmou ter solicitados os empréstimos, bem como 

assinou declaração e reconheceu firma para aquela empresa confirmando 

a solicitação do empréstimo. A senhoria Mariana ainda, levou o declarante 

até o Banco Bradesco para auxiliá-lo a encerrar sua conta bancária para, 

posteriormente, ingressar com as medidas judiciais. Diante da negativa em 

realizar os procedimentos judiciais e, pelo fato de ser analfabeto, sabendo 

apenas assinar seu nome, o declarante não soube que o advogado 

representado iria ingressar com as medidas e diante da negativa em 

extinguir os procedimentos, requer pelas providências cabíveis. (...) Neste 

sentido, colaciono os seguintes arestos do e. Tribunal de Justiça de São 

Paulo versando sobre situações análogas ao do presente feito: 

“APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. 

DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE PARA 

CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO E 

PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO. Ao magistrado foi conferido o 

poder processual de averiguar eventuais indícios de má-fé no art. 139, III e 

VIII, do CPC/2015, dentre outros. Foi o que ocorreu no presente caso: 

identificada suspeita de ajuizamento de ação para fim dissimulado, com o 

escopo de obtenção de vantagens em prejuízo da concessionária de 

serviço público, ao examinar a petição inicial, a ilustre Juíza determinou o 

comparecimento pessoal da parte em Cartório, com seus documentos, 

para conferência e ratificação da procuração e petição inicial, autorizado 

pelo art. 321 do CPC/2015; não cumprida a diligência, indeferiu a petição 

inicial, em sentença tirada do parágrafo único do indigitado dispositivo 

legal, bem como art. 485, I, do CPC/2015.” (TJ-SP 10313993420178260002 

SP 1031399-34.2017.8.26.0002, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 29/11/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/11/2017). (Destaquei). Apelação. Tutela cautelar 

antecedente. Determinação para comparecimento no cartório para 

ratificação da procuração outorgada. Providência não atendida. Extinção 

mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10130386620178260002 SP 

1013038-66.2017.8.26.0002, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 

16/05/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/05/2019). CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. 1. Juros 

remuneratórios. Percentual muito superior à taxa de mercado (22% e 

23,50% ao mês.). Abusividade existente. Devolução, na forma simples, da 

diferença entre as taxas devidas e aquelas consideradas abusivas. 

Necessidade. 2. Danos morais. Não ocorrência, no caso, pois apesar dos 

juros abusivos a autora efetivamente utilizou o crédito, apenas 

insurgindo-se contra a taxa depois de extintos os contratos. 3. Intimação 

pessoal da autora para ratificação da procuração. Admissibilidade, tendo 

em vista a existência de multiplicidade de ações de igual teor ao da 

presente. Comunicado da Corregedoria do TJ/SP nº 02/2017. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10016922720198260624 SP 

1001692-27.2019.8.26.0624, Relator: Gilberto dos Santos, Data de 

Julgamento: 03/10/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/10/2019). (Destaquei). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – 

NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO 

PATRONO CONSTITUÍDO – INOCORRÊNCIA. Tendo em vista a informação 

trazida pela requerida, acerca da tramitação de investigação criminal 

envolvendo o escritório de advocacia que representava o requerente, 

necessária a ratificação dos atos praticados pelo patrono supostamente 

constituído. Todavia, não obstante as tentativas de intimação pessoal da 

parte para manifestação, estas foram infrutíferas, sendo forçoso o não 

conhecimento do apelo, a teor dos artigos 104, § 2º c.c. 76, § 2º, I, ambos 

do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.” (TJ-SP 

10024372520168260070 SP 1002437-25.2016.8.26.0070, Relator: Carlos 

Nunes, Data de Julgamento: 23/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 23/07/2018). No mesmo sentido já decidiu o e. Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais. Confiram: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO SOBRE 

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CONFIRMAR A PRETENSÃO DE 

DIREITO E RATIFICAR A OUTORGA DE PODERES AO ADVOGADO. 

DILIGÊNCIA FRUSTRADA. NÃO RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO. 

PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO AUSENTE. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MEDIDA DE RIGOR. I - Nos termos do 

artigo 274, parágrafo único do CPC, "presume-se validas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço". II - A não ratificação da outorga de poderes ao 

advogado subscritor da petição inicial, por configurada a irregularidade de 

representação, conduz à extinção do processo, sem a resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10000181252081001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, 

Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 09/09/2019). 

(Negritei). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - 

PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO - AUSÊNCIA DE 

RATIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO - 

SENTENÇA CONFIRMADA. É válida a conduta do juiz que determina o 

comparecimento pessoal da parte para ratificar procuração outorgada aos 

procuradores, diante da suspeita de fraude nas ações propostas visando 

ao recebimento indevido de seguro obrigatório, depois da deflagração de 

investigação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Estadual e 

Corregedorias das Polícias Civil e Militar. A ausência de ratificação da 

procuração implica em reconhecer a irregularidade da representação 

processual e, portanto, a inexistência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo, que impõe a extinção do processo, na forma 

do art. 267, IV, do CPC/1973. (TJ-MG - AC: 10393140031526001 MG, 

Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/10/2016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2016). O juiz tem o 

dever de impedir que o processo seja utilizado com o propósito de 

conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, NCPC) e prevenir ou reprimir qualquer 

ato contrário à dignidade da justiça (art. 139, III, NCPC). E, para tanto, a 

legislação federal autoriza a determinação, a qualquer tempo, para 

comparecimento pessoal das partes para inquiri-las, conforme disposto no 

art. 139, VIII, do NCPC. Diante do exposto, CONVERTO o julgamento em 

diligência para o fim de determinar a intimação da parte autora, 

pessoalmente, por meio de mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

compareça perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda, munida dos documentos pessoais, para ratificar a procuração 

outorgada, bem como os termos da petição inicial, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV, 

do NCPC. Registre-se que o ato se limita a confirmar a presença de 

pressuposto necessário e válido ao regular desenvolvimento do processo, 
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que torna desnecessário que ele seja em audiência, sendo plenamente 

válido o ato realizado perante servidor deste Juízo dotado de fé pública. 

INTIME-SE via DJE. EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 12 de dezembro de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001249-83.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SOFIA PEREIRA CHAVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001249-83.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

SOFIA PEREIRA CHAVES RÉU: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 

SUL SA Vistos. O art. 5º do NCPC consagra no direito positivo o princípio 

da boa-fé processual, ao estabelecer que todo aquele que participa de 

qualquer forma do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 

Esse comportamento é reconhecido pela presunção de licitude. Se houver 

indícios de má intenção, malícia e dissimulação (má-fé) deverão ser 

combatidas. Decorre da boa-fé a regra do dever de cooperação de todos 

os sujeitos no processo – art. 6º do NCPC. Cooperar é agir com boa-fé, 

atuação colaborativa entre todos os sujeitos do processo, para se buscar 

a solução mais justa e efetiva da causa. Se o juiz percebe algum engodo 

ou dissimulação que ao final poderá desencadear decisão injusta, tem a 

obrigação processual de fazer valer o princípio. Ao juiz foi conferido o 

poder/dever processual de averiguar eventuais indícios de má-fé no art. 

139, incisos III e VIII, do NCPC, dentre outros. Feitas estas breves 

considerações, no presente caso, bastando simples consulta ao sistema 

PJe, constata-se que o douto e culto advogado peticionante ajuizou nesta 

comarca, a partir de maio de 2018, 248 (duzentos e quarenta e oito) 

ações, sendo que deste montante 190 (cento e noventa) tramitam perante 

esta vara (2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda). As partes requerentes, em 

sua maioria, são analfabetas e idosas, ou possuem baixo grau de 

instrução escolar. De outro lado, os requeridos são instituições bancárias. 

Os fatos são narrados de maneira idêntica, relatando empréstimos 

consignados, supostamente jamais contratos pelos autores, que resultam 

em parcelas mensalmente descontadas de seus benefícios 

previdenciários. Em decorrência disto, requerem a repetição de indébito e 

indenizações por danos morais. Para reforçar e dar vigor a esta 

explanação, cita-se a parte autora Maria Lopes Ramos que, representada 

pelo advogado Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, ajuizou 30 (trinta) 

ações nesta comarca, sendo que 25 (vinte e cinco) tramitam nesta vara, 

registradas com os números 1000446-03.2019.8.11.0013 ; 

1 0 0 0 4 4 7 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 8 - 7 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1 0 0 0 4 5 0 - 4 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 5 5 - 6 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 5 6 - 4 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 6 1 - 6 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 7 6 - 5 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 7 7 - 3 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 9 0 - 3 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 7 - 8 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 6 - 9 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 4 - 2 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 5 - 1 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 2 - 5 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 1 - 7 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 7 9 - 0 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 2 0 1 9 ; 

1 0 0 0 8 7 8 - 2 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 3 3 - 0 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 3 4 - 8 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 1 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000443-48.2019.8.11.0013; 1000444-33.2019.8.11.0013. As ações 

narram fatos idênticos, e na maioria, idênticos também são os requeridos, 

distinguindo-se apenas acerca do contrato de empréstimo, valor do 

desconto e benefício previdenciário. Por conseguinte, diante da volumosa 

propositura das ações, e, diante dos poderes/deveres conferidos ao juiz, 

principalmente pelo que dispõe o art. 139, incisos III e VIII, do NCPC, 

verifico a necessidade de intimação pessoal da parte autora para ratificar 

os poderes conferidos ao nobre advogado. Esta providência, ressalta-se, 

tornou-se mais necessária após o recebimento por este magistrado, em 

5/12/2019, do Ofício n. 552/2019 expedido pelo Juizado Especial Cível 

desta Comarca, noticiando a propositura de demanda em face do 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza, por Heraclides de Oliveiras 

Dias, que informa jamais ter outorgado poderes ao causídico, mas que 

ainda assim propôs diversas ações em seu nome. Com o ofício veio cópia 

de termo de representação em face do patrono. Segue abaixo o teor da 

representação (sic): (...) Que, na data de 17 de abril de 2019, foi 

procurado pela senhorita Mariana, conhecida do declarante, alegando que 

estava trabalhando para o Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA, e 

questionou o declarante se este possuía empréstimos consignados em 

sua aposentadoria, pois o patrão dela, advogado representado, estava 

realizando revisões nos empréstimos para verificar se não havia 

cobranças irregulares. Neste momento, a senhorita Mariana, solicitou 

alguns documentos, tirando fotografias, solicitou ainda, que o declarante 

assinasse alguns documentos para confirmar que o declarante havia 

autorizado o advogado representado a analisar seus documentos. 

Contudo o Representado ao invés de apenas analisar os documentos do 

declarante, ingressou com várias ações cíveis de inexistência de relação 

jurídica, negando a solicitação dos referidos empréstimos. O declarante, 

diante da demora na devolução dos seus documentos, procurou a 

senhora Mariana, informando que não tinha interesse em ingressar com 

qualquer tipo de demanda judicial, posto que até este momento não sabia 

ainda da distribuição de referida ações. A senhorita Mariana informou 

então que todos os documentos já estavam com o advogado e já existiam 

as referidas ações. Neste momento, certo de que não havia solicitado 

qualquer procedimento judicial, o declarante procurou a polícia civil, onde 

registrou boletim de ocorrência que segue anexo, informando os fatos. 

Ainda, a empresa terceirizada Vazoli Empréstimos, que efetua 

regularmente empréstimos para beneficiários do INSS, ao ser informada da 

existência das ações de negativa de relação jurídica, entrou em contato 

com o declarante que informou não ter autorizado o ingresso de qualquer 

medida judicial e confirmou ter solicitados os empréstimos, bem como 

assinou declaração e reconheceu firma para aquela empresa confirmando 

a solicitação do empréstimo. A senhoria Mariana ainda, levou o declarante 

até o Banco Bradesco para auxiliá-lo a encerrar sua conta bancária para, 

posteriormente, ingressar com as medidas judiciais. Diante da negativa em 

realizar os procedimentos judiciais e, pelo fato de ser analfabeto, sabendo 

apenas assinar seu nome, o declarante não soube que o advogado 

representado iria ingressar com as medidas e diante da negativa em 

extinguir os procedimentos, requer pelas providências cabíveis. (...) Neste 

sentido, colaciono os seguintes arestos do e. Tribunal de Justiça de São 

Paulo versando sobre situações análogas ao do presente feito: 

“APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. 

DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE PARA 

CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO E 

PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO. Ao magistrado foi conferido o 

poder processual de averiguar eventuais indícios de má-fé no art. 139, III e 

VIII, do CPC/2015, dentre outros. Foi o que ocorreu no presente caso: 

identificada suspeita de ajuizamento de ação para fim dissimulado, com o 

escopo de obtenção de vantagens em prejuízo da concessionária de 

serviço público, ao examinar a petição inicial, a ilustre Juíza determinou o 

comparecimento pessoal da parte em Cartório, com seus documentos, 

para conferência e ratificação da procuração e petição inicial, autorizado 

pelo art. 321 do CPC/2015; não cumprida a diligência, indeferiu a petição 

inicial, em sentença tirada do parágrafo único do indigitado dispositivo 

legal, bem como art. 485, I, do CPC/2015.” (TJ-SP 10313993420178260002 

SP 1031399-34.2017.8.26.0002, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 29/11/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/11/2017). (Destaquei). Apelação. Tutela cautelar 

antecedente. Determinação para comparecimento no cartório para 

ratificação da procuração outorgada. Providência não atendida. Extinção 

mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10130386620178260002 SP 

1013038-66.2017.8.26.0002, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 

16/05/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/05/2019). CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. 1. Juros 

remuneratórios. Percentual muito superior à taxa de mercado (22% e 

23,50% ao mês.). Abusividade existente. Devolução, na forma simples, da 

diferença entre as taxas devidas e aquelas consideradas abusivas. 

Necessidade. 2. Danos morais. Não ocorrência, no caso, pois apesar dos 

juros abusivos a autora efetivamente utilizou o crédito, apenas 

insurgindo-se contra a taxa depois de extintos os contratos. 3. Intimação 

pessoal da autora para ratificação da procuração. Admissibilidade, tendo 

em vista a existência de multiplicidade de ações de igual teor ao da 
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presente. Comunicado da Corregedoria do TJ/SP nº 02/2017. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10016922720198260624 SP 

1001692-27.2019.8.26.0624, Relator: Gilberto dos Santos, Data de 

Julgamento: 03/10/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/10/2019). (Destaquei). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – 

NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO 

PATRONO CONSTITUÍDO – INOCORRÊNCIA. Tendo em vista a informação 

trazida pela requerida, acerca da tramitação de investigação criminal 

envolvendo o escritório de advocacia que representava o requerente, 

necessária a ratificação dos atos praticados pelo patrono supostamente 

constituído. Todavia, não obstante as tentativas de intimação pessoal da 

parte para manifestação, estas foram infrutíferas, sendo forçoso o não 

conhecimento do apelo, a teor dos artigos 104, § 2º c.c. 76, § 2º, I, ambos 

do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.” (TJ-SP 

10024372520168260070 SP 1002437-25.2016.8.26.0070, Relator: Carlos 

Nunes, Data de Julgamento: 23/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 23/07/2018). No mesmo sentido já decidiu o e. Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais. Confiram: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO SOBRE 

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CONFIRMAR A PRETENSÃO DE 

DIREITO E RATIFICAR A OUTORGA DE PODERES AO ADVOGADO. 

DILIGÊNCIA FRUSTRADA. NÃO RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO. 

PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO AUSENTE. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MEDIDA DE RIGOR. I - Nos termos do 

artigo 274, parágrafo único do CPC, "presume-se validas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço". II - A não ratificação da outorga de poderes ao 

advogado subscritor da petição inicial, por configurada a irregularidade de 

representação, conduz à extinção do processo, sem a resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10000181252081001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, 

Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 09/09/2019). 

(Negritei). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - 

PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO - AUSÊNCIA DE 

RATIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO - 

SENTENÇA CONFIRMADA. É válida a conduta do juiz que determina o 

comparecimento pessoal da parte para ratificar procuração outorgada aos 

procuradores, diante da suspeita de fraude nas ações propostas visando 

ao recebimento indevido de seguro obrigatório, depois da deflagração de 

investigação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Estadual e 

Corregedorias das Polícias Civil e Militar. A ausência de ratificação da 

procuração implica em reconhecer a irregularidade da representação 

processual e, portanto, a inexistência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo, que impõe a extinção do processo, na forma 

do art. 267, IV, do CPC/1973. (TJ-MG - AC: 10393140031526001 MG, 

Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/10/2016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2016). O juiz tem o 

dever de impedir que o processo seja utilizado com o propósito de 

conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, NCPC) e prevenir ou reprimir qualquer 

ato contrário à dignidade da justiça (art. 139, III, NCPC). E, para tanto, a 

legislação federal autoriza a determinação, a qualquer tempo, para 

comparecimento pessoal das partes para inquiri-las, conforme disposto no 

art. 139, VIII, do NCPC. Diante do exposto, CONVERTO o julgamento em 

diligência para o fim de determinar a intimação da parte autora, 

pessoalmente, por meio de mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

compareça perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda, munida dos documentos pessoais, para ratificar a procuração 

outorgada, bem como os termos da petição inicial, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV, 

do NCPC. Registre-se que o ato se limita a confirmar a presença de 

pressuposto necessário e válido ao regular desenvolvimento do processo, 

que torna desnecessário que ele seja em audiência, sendo plenamente 

válido o ato realizado perante servidor deste Juízo dotado de fé pública. 

INTIME-SE via DJE. EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 12 de dezembro de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001037-62.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

V. S. S. REPRESENTANTE: VONIELE ORTIZ DA SILVA REU: CLAUDIO 

ELIAS SOARES Vistos. INTIME-SE a parte executada, por carta postal, a 

CUMPRIR a sentença/acórdão, acrescido de custas processuais, se 

houver, no prazo de 15 dias, consignando, desde já, que não ocorrendo 

pagamento voluntário, no prazo estabelecido, o débito será acrescido de 

multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor 

da execução (art. 523 e seu § 1º, do NCPC). Efetuado o pagamento e não 

havendo impugnação pelo devedor, proceda-se à liberação à parte 

credora mediante ALVARÁ. Transcorrido o prazo sem pagamento, 

inicia-se o prazo de 15 dias para que a parte executada, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, do NCPC). Havendo ou não 

impugnação ao cumprimento de sentença, MANIFESTE-SE a parte 

exequente, no prazo de 15 (quinze) dias. Na sequência, à conclusão. Às 

providências. Pontes e Lacerda, 22 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003553-89.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

CRISTINA BARBA MONTEIRO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA 

C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

proposta por CRISTINA BARBA MONTEIRO contra o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à inicial procuração e documentos 

de Id. 17231466 - Pág. 1 a Id. 17231479 - Pág. 1. Citada, a autarquia ré 

ofereceu contestação em Id. 18363875. Laudo pericial anexado em Id. 

26142173. Na sequência, o requerido apresentou novos quesitos em Id. 

26308336, e a autora ofertou manifestação sobre o laudo em Id. 

27489128. É a suma do necessário. Fundamento e decido. Da preclusão 

da faculdade processual de apresentação de quesitos: Estatui o art. 465, 

§1º, inciso III, do NCPC, que incumbe à parte, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da intimação da nomeação do perito, apresentar os quesitos que 

entender necessários à elucidação do ponto objeto do exame pericial. 

Deste modo, a faculdade processual de a autarquia ré apresentar novos 

quesitos após a apresentação do laudo pericial encontra-se abarcada 

pela preclusão temporal, motivo pelo qual deixo de apreciar o pedido 

contido na peça processual de Id. 26308336. Em sendo assim, passo à 

prolação da sentença. Inicialmente, faz-se necessária breve digressão 

sobre o benefício previdenciário nominado como “auxílio-doença”. Este é 

um benefício previdenciário pago em decorrência de incapacidade 

temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei não fixe prazo 

máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em que o segurado 

dele necessite. O benefício deve cessar quando houver a recuperação da 

capacidade para o trabalho, salvo quando o segurado for insusceptível de 

recuperação para a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a 

processo de reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de 
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outra atividade que lhe garanta a subsistência, sendo aposentado por 

invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei 

nº 8.213/91. Em se tratando de pedidos de concessão de benefícios 

previdenciários, cujo deferimento dependa do auxílio de profissional com 

conhecimentos técnicos específicos, o Juiz pode designar um perito, que 

oficiará com órgão auxiliar do Juízo, sem interesse na lide e com o dever 

de guardar equidistância dos interesses em confronto. Os 

esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos no laudo pericial, 

auxiliam na formação da convicção do magistrado. No caso concreto os 

exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o segurado, 

serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao 

grau da possível incapacidade de que padeceria a parte autora. No laudo 

pericial de Id. 26142173, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade total 

e temporária para as atividades laborais. Embora o laudo pericial não tenha 

o condão de vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte 

valor probante, à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade de 

que se reveste, por imposição legal, e ante o compromisso judicialmente 

firmado, ter de guardar equidistância dos interesses das partes em 

confronto. A este respeito, e no concernente às situações de 

incapacidade daqueles que se encontra em situação assemelhada à da 

autora, em consonância com o resultado de perícia judicial, confira-se o 

seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESTABELECIMENTO. 

AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

REQUISITOS: QUALIDADE DE SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. ABATIMENTO VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA. 1. Remessa 

Oficial conhecida de ofício: inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do 

CPC, eis que ilíquido o direito reconhecido e não baseando em 

jurisprudência ou Súmula do STF ou do STJ. 2. Nos moldes do 

entendimento jurisprudencial dominante, é prescindível a provocação 

administrativa antes do manejo da via judicial nas ações em que se pleiteia 

benefício previdenciário. Ressalva do entendimento pessoal do relator. 3. 

Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício 

previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a 

qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; 

c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou total e 

permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 4. 

Cumpridos o requisito da carência e qualidade de segurado: 

restabelecimento de auxílio-doença (gozado de 17.04.1997 a 17.06.1997 - 

fls. 17). 5. Averiguada a incapacidade total e permanente (paciente vítima 

de hipotrofia cortical cerebral e epilepsia), devida a aposentadoria por 

invalidez a contar da cessação administrativa do auxílio-doença, 

respeitada a prescrição quinquenal. 6. Facultada à Autarquia 

Previdenciária a comprovação de eventuais parcelas quitadas pela via 

administrativa quando do retorno dos autos à primeira instância com vistas 

a se evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa, 

ambos repudiados pelo ordenamento jurídico. 7. Atrasados: a) correção 

monetária e juros de mora pelo MCJF. 8. Implantação imediata do benefício, 

nos termos do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. 9. Apelação 

desprovida e remessa oficial parcialmente provida (itens 6 e 7). 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042155-57.2007.4.01.9199/MG, 2ª TURMA DO TRF 

DA 1ª REGIÃO, REL. FRANCISCO DE ASSIS BETTI. J. 24.09.2014, 

UNÂNIME, E-DJF1 08.10.2014)”. Todavia, a autora não logrou demonstrar a 

condição de segurada. Isto porque, por meio da exibição do documento de 

Id. 18363877 - Pág. 2, verifica-se contribuições realizadas entre 7 de 

agosto e 14 de setembro de 2013, 1º de setembro a 30 de novembro de 

2014 e 2 de fevereiro a 9 de julho de 2015, não perfazendo, deste modo, o 

período de carência previsto no art. 25, inciso I, da Lei nº. 8.213/1991. 

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Em observância 

ao princípio da causalidade, CONDENO a autora ao pagamento das custas 

e demais despesas processuais, assim como dos honorários de 

advogado, estes fixados no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma 

do art. 85, § 8º, do NCPC. Tais verbas, entretanto, ficam isentas de 

exigibilidade, na forma do art. art. 95, § 3º, do NCPC, haja vista o 

deferimento das benesses da assistência judiciária gratuita. EXPEÇA-SE 

por meio de requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os 

honorários periciais fixados em Id. 18985614 em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 15 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1000639-18.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

JOSE ROBERTO DE AGUIAR REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. JOSE ROBERTO DE AGUIAR, devidamente qualificado nos 

autos, ajuizou a presente AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA E 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, alegando possuir doença que a incapacita total e 

permanentemente para o desenvolvimento das atividades laborais. 

Carreou à inicial os documentos de Id. 18590305 - Pág. 1 a Id. 18590336 - 

Pág. 1. Devidamente citado, o réu deixou de apresentar contestação, 

consoante certidão de Id. 20714916. O autor foi submetido à perícia 

médica, tendo sido o respectivo laudo juntado em Id. 26134704. Na 

sequência, o requerido apresentou quesitos em Id. 26327221. É o relatório. 

Fundamento e decido. Da preclusão da faculdade processual de 

apresentação de quesitos: Estatui o art. 465, §1º, inciso III, do NCPC, que 

incumbe à parte, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da 

nomeação do perito, apresentar os quesitos que entender necessários à 

elucidação do ponto objeto do exame pericial. Deste modo, a faculdade 

processual de a autarquia ré apresentar novos quesitos após a 

apresentação do laudo pericial encontra-se abarcada pela preclusão 

temporal, motivo pelo qual deixo de apreciar o pedido contido na peça 

processual de Id. 26327221. Em sendo assim, passo à prolação da 

sentença. Inicialmente, faz-se necessária breve digressão sobre o 

benefício previdenciário nominado como “auxílio-doença”: ele é pago em 

decorrência de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, 

embora a lei não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada 

oportunidade em que o segurado dele necessite, de modo que representa 

a efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O 

benefício deve cessar quando houver a recuperação da capacidade para 

o trabalho, salvo quando o segurado for insuscetível de recuperação para 

a atividade habitual, caso em que deverá submeter-se a processo de 

reabilitação profissional, que lhe possibilite o exercício de outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, ou sendo aposentado por invalidez, acaso 

considerado irrecuperável, nos termos do art. 62 da Lei nº 8.213/1991. Em 

se tratando de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, cujo 

deferimento dependa do auxílio de profissional com conhecimentos 

técnicos específicos, o juiz pode designar um perito, que oficiará com 

órgão auxiliar do juízo, sem interesse na lide e com o dever de guardar 

equidistância dos interesses em confronto. Os esclarecimentos ofertados 

pelo profissional, expressos no laudo pericial, auxiliam na formação da 

convicção do magistrado. No caso concreto os exames médicos aos 

quais foi judicialmente submetido o segurado, serviram para elucidar 

quaisquer dúvidas remanescentes, no tocante ao grau da possível 

incapacidade de que padeceria. No laudo pericial de Id. 26134704, 

deixou-se consignado nas respostas aos quesitos endereçados ao perito 

que o autor padece de incapacidade total e permanente para as atividades 

laborais. Nesse aspecto, embora o laudo pericial não tenha o condão de 

vincular o procedimento decisório, reveste-se ele de forte valor probante, 

à conta do Poder Judiciário maior grau de imparcialidade de que se 

reveste, conforme já mencionado anteriormente. A este respeito, e no 

concernente às situações de incapacidade daqueles que se encontram 

em situação assemelhada à do autor, em consonância com o resultado de 

perícia judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR RURAL. INÍCIO DE 
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PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. 

REQUISITOS PRESENTES. CONDIÇÃO DE SEGURADO COMPROVADA. 

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INCAPACIDADE LABORAL. TERMO A 

QUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS 

DE MORA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Os requisitos indispensáveis para 

a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria 

por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) 

contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 

8.213/1991; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais 

de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade 

(permanente e total) para atividade laboral. 2. A aposentadoria por 

invalidez será concedida, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/1991, ao 

segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for 

considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o 

exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será paga 

enquanto permanecer nessa situação. 3. A concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez para trabalhador rural, segurado especial, 

independe do cumprimento de carência, entretanto, quando os 

documentos não forem suficientes para a comprovação dos requisitos 

previstos em lei - prova material plena (art. 39, I c/c 55, § 3º, da Lei 

8.213/91), exige-se a comprovação do início de prova material da atividade 

rural com a corroboração dessa prova indiciária por prova testemunhal. 4. 

Comprovada, nos autos, a qualidade de segurado da parte autora, bem 

como sua incapacidade parcial e permanente, mas que impede a 

realização de atividades com esforços físicos, e considerando-se a difícil 

reabilitação para outra atividade em razão de suas condições pessoais, 

deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez, estando o 

segurado obrigado a se sujeitar a exame médico-pericial periódico (art. 70 

da Lei n. 8.212/1991 e art. 101 da Lei n. 8.213/1991), ainda que o direito ao 

benefício tenha sido assegurado apenas em juízo, exceto se maior de 60 

anos. 5. O termo inicial do benefício será a data do requerimento 

administrativo ou o dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (art. 43 

da Lei 8.213/1991). Não havendo requerimento, será a data da citação ou 

a data do laudo. 6. No que concerne ao pagamento de prestações 

vencidas, será observada a prescrição quinquenal (art. 103, parágrafo 

único, da Lei n. 8.213/1991, e Súmula 85 do STJ). 7. O benefício deve ser 

imediatamente implantado, em razão do pedido de antecipação de tutela, 

presentes que se encontram os seus pressupostos, com fixação de 

multa, declinada no voto, de modo a não delongar as respectivas 

providências administrativas de implantação do benefício previdenciário, 

que tem por finalidade assegurar a subsistência digna do segurado. 8. 

Correção monetária e juros moratórios, conforme Manual de Cálculos da 

Justiça Federal, observada quanto aos juros a Lei n. 11.960, de 2009, a 

partir da sua vigência. 9. Honorários advocatícios, de 10% da 

condenação, nos termos da Súmula n. 111 do STJ. 10. Apelação da parte 

autora provida para, reformando a sentença, conceder o benefício de 

aposentadoria por invalidez. (TRF1, AC 0020698-85.2015.4.01.9199/MG, 

Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, 

PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.1359 de 03/02/2016) Outrossim, o autor 

logrou demonstrar a condição de segurada. Isto porque, por meio da 

exibição do documento de Id. 18590317, verifica-se que a autarquia ré 

reconhecera anteriormente a qualidade de segurado do autor, tanto é 

assim que lhe concedeu administrativamente o benefício de aposentadoria 

por invalidez de 24 de março de 2014 a 15 de fevereiro de 2019. Isto 

posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo com 

resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício de aposentadoria por invalidez ao autor JOSÉ 

ROBERTO DE AGUIAR, devidamente qualificada nos autos, no valor de um 

salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data da cessação do 

benefício (15 de fevereiro de 2019 – Id. 18590317). Outrossim, CONFIRMO 

a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência de Id. 18631233. 

O pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, 

segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

sendo aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida 

(Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região) e com a 

incidência de juros de mora, a partir da citação, à taxa de 0,5% (meio por 

cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da Lei 9.494/97. Pelo 

princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré ao pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, consoante 

preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 8º, do NCPC. 

DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001. INTIMEM-SE. EXPEÇA-SE por meio de requisição eletrônica via 

Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais fixados em Id. 

18631233 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da Resolução nº 

201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira Região. DISPENSO o 

reexame necessário, uma vez que no presente caso a condenação 

imposta à parte ré não ultrapassará o valor constante no art. 496, § 3º, do 

NCPC e, deste modo, não é necessária a remessa dos autos ao Egrégio 

TRF 1 para reexame necessário. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E 

CONSTITUCIONAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA 

SOB A EGIDE DO CPC/2015. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 

496, § 3º, DO CPC. 1. A sentença sob censura, proferida sob a égide no 

CPC/2015, não está sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a 

condenação nela imposta não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, 

do referido Diploma Adjetivo. 2. Tratando-se de ação voltada à 

concessão/revisão de benefício previdenciário no valor mensal de um 

salário mínimo, que envolve quantidade de parcelas substancialmente 

inferior às que seriam necessárias para se chegar ao patamar de mil 

salários mínimos, resulta certo e comprovado que o valor total da 

condenação não ultrapassará o limite supramencionado. 3. Remessa 

o f i c i a l  n ã o  c o n h e c i d a .  ( R e e x a m e  N e c e s s á r i o  - 

0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, Rel. 

Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). Nos 

termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do segurado: JOSÉ ROBERTO DE 

AGUIAR; benefício concedido: APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda 

mensal: 100% (cem por cento) do salário de mínimo; da data da cessação 

do benefício: 15 de fevereiro de 2019. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes e 

Lacerda, 15 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002685-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ELI NUNES MARTINS OAB - MS14090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA Certidão Processo: 1002685-14.2018.8.11.0013; Valor causa: 

R$ 40.000,00; Tipo: Cível; Espécie: INVENTÁRIO (39)/[Administração de 

Herança]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico que decorreu o prazo concedido à parte 

inventariante sem que houvesse manifestação. Assim, com amparo no art. 

152, VI, do CPC, encaminho os autos à expedição, para que se proceda à 

sua intimação pessoal para que se manifeste no prazo legal, sob pena de 

extinção e arquivamento dos autos. Pontes e Lacerda (MT), 10 de junho 

de 2019. GEAN CARLOS BALDUINO JUNIOR Analista Judiciário(a) SEDE 

DO 2ª VARA DE PONTES E LACERDA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32668600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001284-43.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001284-43.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos. O art. 5º do NCPC consagra no direito positivo o princípio da 

boa-fé processual, ao estabelecer que todo aquele que participa de 

qualquer forma do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 

Esse comportamento é reconhecido pela presunção de licitude. Se houver 

indícios de má intenção, malícia e dissimulação (má-fé) deverão ser 

combatidas. Decorre da boa-fé a regra do dever de cooperação de todos 
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os sujeitos no processo – art. 6º do NCPC. Cooperar é agir com boa-fé, 

atuação colaborativa entre todos os sujeitos do processo, para se buscar 

a solução mais justa e efetiva da causa. Se o juiz percebe algum engodo 

ou dissimulação que ao final poderá desencadear decisão injusta, tem a 

obrigação processual de fazer valer o princípio. Ao juiz foi conferido o 

poder/dever processual de averiguar eventuais indícios de má-fé no art. 

139, incisos III e VIII, do NCPC, dentre outros. Feitas estas breves 

considerações, no presente caso, bastando simples consulta ao sistema 

PJe, constata-se que o douto e culto advogado peticionante ajuizou nesta 

comarca, a partir de maio de 2018, 248 (duzentos e quarenta e oito) 

ações, sendo que deste montante 190 (cento e noventa) tramitam perante 

esta vara (2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda). As partes requerentes, em 

sua maioria, são analfabetas e idosas, ou possuem baixo grau de 

instrução escolar. De outro lado, os requeridos são instituições bancárias. 

Os fatos são narrados de maneira idêntica, relatando empréstimos 

consignados, supostamente jamais contratos pelos autores, que resultam 

em parcelas mensalmente descontadas de seus benefícios 

previdenciários. Em decorrência disto, requerem a repetição de indébito e 

indenizações por danos morais. Para reforçar e dar vigor a esta 

explanação, cita-se a parte autora Maria Lopes Ramos que, representada 

pelo advogado Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, ajuizou 30 (trinta) 

ações nesta comarca, sendo que 25 (vinte e cinco) tramitam nesta vara, 

registradas com os números 1000446-03.2019.8.11.0013 ; 

1 0 0 0 4 4 7 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 8 - 7 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1 0 0 0 4 5 0 - 4 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 5 5 - 6 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 5 6 - 4 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 6 1 - 6 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 7 6 - 5 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 7 7 - 3 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 9 0 - 3 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 7 - 8 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 6 - 9 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 4 - 2 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 5 - 1 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 2 - 5 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 1 - 7 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 7 9 - 0 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 2 0 1 9 ; 

1 0 0 0 8 7 8 - 2 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 3 3 - 0 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 3 4 - 8 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 1 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000443-48.2019.8.11.0013; 1000444-33.2019.8.11.0013. As ações 

narram fatos idênticos, e na maioria, idênticos também são os requeridos, 

distinguindo-se apenas acerca do contrato de empréstimo, valor do 

desconto e benefício previdenciário. Por conseguinte, diante da volumosa 

propositura das ações, e, diante dos poderes/deveres conferidos ao juiz, 

principalmente pelo que dispõe o art. 139, incisos III e VIII, do NCPC, 

verifico a necessidade de intimação pessoal da parte autora para ratificar 

os poderes conferidos ao nobre advogado. Esta providência, ressalta-se, 

tornou-se mais necessária após o recebimento por este magistrado, em 

5/12/2019, do Ofício n. 552/2019 expedido pelo Juizado Especial Cível 

desta Comarca, noticiando a propositura de demanda em face do 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza, por Heraclides de Oliveiras 

Dias, que informa jamais ter outorgado poderes ao causídico, mas que 

ainda assim propôs diversas ações em seu nome. Com o ofício veio cópia 

de termo de representação em face do patrono. Segue abaixo o teor da 

representação (sic): (...) Que, na data de 17 de abril de 2019, foi 

procurado pela senhorita Mariana, conhecida do declarante, alegando que 

estava trabalhando para o Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA, e 

questionou o declarante se este possuía empréstimos consignados em 

sua aposentadoria, pois o patrão dela, advogado representado, estava 

realizando revisões nos empréstimos para verificar se não havia 

cobranças irregulares. Neste momento, a senhorita Mariana, solicitou 

alguns documentos, tirando fotografias, solicitou ainda, que o declarante 

assinasse alguns documentos para confirmar que o declarante havia 

autorizado o advogado representado a analisar seus documentos. 

Contudo o Representado ao invés de apenas analisar os documentos do 

declarante, ingressou com várias ações cíveis de inexistência de relação 

jurídica, negando a solicitação dos referidos empréstimos. O declarante, 

diante da demora na devolução dos seus documentos, procurou a 

senhora Mariana, informando que não tinha interesse em ingressar com 

qualquer tipo de demanda judicial, posto que até este momento não sabia 

ainda da distribuição de referida ações. A senhorita Mariana informou 

então que todos os documentos já estavam com o advogado e já existiam 

as referidas ações. Neste momento, certo de que não havia solicitado 

qualquer procedimento judicial, o declarante procurou a polícia civil, onde 

registrou boletim de ocorrência que segue anexo, informando os fatos. 

Ainda, a empresa terceirizada Vazoli Empréstimos, que efetua 

regularmente empréstimos para beneficiários do INSS, ao ser informada da 

existência das ações de negativa de relação jurídica, entrou em contato 

com o declarante que informou não ter autorizado o ingresso de qualquer 

medida judicial e confirmou ter solicitados os empréstimos, bem como 

assinou declaração e reconheceu firma para aquela empresa confirmando 

a solicitação do empréstimo. A senhoria Mariana ainda, levou o declarante 

até o Banco Bradesco para auxiliá-lo a encerrar sua conta bancária para, 

posteriormente, ingressar com as medidas judiciais. Diante da negativa em 

realizar os procedimentos judiciais e, pelo fato de ser analfabeto, sabendo 

apenas assinar seu nome, o declarante não soube que o advogado 

representado iria ingressar com as medidas e diante da negativa em 

extinguir os procedimentos, requer pelas providências cabíveis. (...) Neste 

sentido, colaciono os seguintes arestos do e. Tribunal de Justiça de São 

Paulo versando sobre situações análogas ao do presente feito: 

“APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. 

DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE PARA 

CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO E 

PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO. Ao magistrado foi conferido o 

poder processual de averiguar eventuais indícios de má-fé no art. 139, III e 

VIII, do CPC/2015, dentre outros. Foi o que ocorreu no presente caso: 

identificada suspeita de ajuizamento de ação para fim dissimulado, com o 

escopo de obtenção de vantagens em prejuízo da concessionária de 

serviço público, ao examinar a petição inicial, a ilustre Juíza determinou o 

comparecimento pessoal da parte em Cartório, com seus documentos, 

para conferência e ratificação da procuração e petição inicial, autorizado 

pelo art. 321 do CPC/2015; não cumprida a diligência, indeferiu a petição 

inicial, em sentença tirada do parágrafo único do indigitado dispositivo 

legal, bem como art. 485, I, do CPC/2015.” (TJ-SP 10313993420178260002 

SP 1031399-34.2017.8.26.0002, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 29/11/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/11/2017). (Destaquei). Apelação. Tutela cautelar 

antecedente. Determinação para comparecimento no cartório para 

ratificação da procuração outorgada. Providência não atendida. Extinção 

mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10130386620178260002 SP 

1013038-66.2017.8.26.0002, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 

16/05/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/05/2019). CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. 1. Juros 

remuneratórios. Percentual muito superior à taxa de mercado (22% e 

23,50% ao mês.). Abusividade existente. Devolução, na forma simples, da 

diferença entre as taxas devidas e aquelas consideradas abusivas. 

Necessidade. 2. Danos morais. Não ocorrência, no caso, pois apesar dos 

juros abusivos a autora efetivamente utilizou o crédito, apenas 

insurgindo-se contra a taxa depois de extintos os contratos. 3. Intimação 

pessoal da autora para ratificação da procuração. Admissibilidade, tendo 

em vista a existência de multiplicidade de ações de igual teor ao da 

presente. Comunicado da Corregedoria do TJ/SP nº 02/2017. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10016922720198260624 SP 

1001692-27.2019.8.26.0624, Relator: Gilberto dos Santos, Data de 

Julgamento: 03/10/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/10/2019). (Destaquei). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – 

NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO 

PATRONO CONSTITUÍDO – INOCORRÊNCIA. Tendo em vista a informação 

trazida pela requerida, acerca da tramitação de investigação criminal 

envolvendo o escritório de advocacia que representava o requerente, 

necessária a ratificação dos atos praticados pelo patrono supostamente 

constituído. Todavia, não obstante as tentativas de intimação pessoal da 

parte para manifestação, estas foram infrutíferas, sendo forçoso o não 

conhecimento do apelo, a teor dos artigos 104, § 2º c.c. 76, § 2º, I, ambos 

do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.” (TJ-SP 

10024372520168260070 SP 1002437-25.2016.8.26.0070, Relator: Carlos 

Nunes, Data de Julgamento: 23/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 23/07/2018). No mesmo sentido já decidiu o e. Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais. Confiram: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO SOBRE 

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CONFIRMAR A PRETENSÃO DE 

DIREITO E RATIFICAR A OUTORGA DE PODERES AO ADVOGADO. 

DILIGÊNCIA FRUSTRADA. NÃO RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO. 

PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO AUSENTE. EXTINÇÃO DO 
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FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MEDIDA DE RIGOR. I - Nos termos do 

artigo 274, parágrafo único do CPC, "presume-se validas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço". II - A não ratificação da outorga de poderes ao 

advogado subscritor da petição inicial, por configurada a irregularidade de 

representação, conduz à extinção do processo, sem a resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10000181252081001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, 

Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 09/09/2019). 

(Negritei). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - 

PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO - AUSÊNCIA DE 

RATIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO - 

SENTENÇA CONFIRMADA. É válida a conduta do juiz que determina o 

comparecimento pessoal da parte para ratificar procuração outorgada aos 

procuradores, diante da suspeita de fraude nas ações propostas visando 

ao recebimento indevido de seguro obrigatório, depois da deflagração de 

investigação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Estadual e 

Corregedorias das Polícias Civil e Militar. A ausência de ratificação da 

procuração implica em reconhecer a irregularidade da representação 

processual e, portanto, a inexistência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo, que impõe a extinção do processo, na forma 

do art. 267, IV, do CPC/1973. (TJ-MG - AC: 10393140031526001 MG, 

Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/10/2016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2016). O juiz tem o 

dever de impedir que o processo seja utilizado com o propósito de 

conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, NCPC) e prevenir ou reprimir qualquer 

ato contrário à dignidade da justiça (art. 139, III, NCPC). E, para tanto, a 

legislação federal autoriza a determinação, a qualquer tempo, para 

comparecimento pessoal das partes para inquiri-las, conforme disposto no 

art. 139, VIII, do NCPC. Diante do exposto, CONVERTO o julgamento em 

diligência para o fim de determinar a intimação da parte autora, 

pessoalmente, por meio de mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

compareça perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda, munida dos documentos pessoais, para ratificar a procuração 

outorgada, bem como os termos da petição inicial, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV, 

do NCPC. Registre-se que o ato se limita a confirmar a presença de 

pressuposto necessário e válido ao regular desenvolvimento do processo, 

que torna desnecessário que ele seja em audiência, sendo plenamente 

válido o ato realizado perante servidor deste Juízo dotado de fé pública. 

INTIME-SE via DJE. EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 12 de dezembro de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001284-43.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1001284-43.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA RÉU: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A. Vistos. O art. 5º do NCPC consagra no direito positivo o princípio da 

boa-fé processual, ao estabelecer que todo aquele que participa de 

qualquer forma do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. 

Esse comportamento é reconhecido pela presunção de licitude. Se houver 

indícios de má intenção, malícia e dissimulação (má-fé) deverão ser 

combatidas. Decorre da boa-fé a regra do dever de cooperação de todos 

os sujeitos no processo – art. 6º do NCPC. Cooperar é agir com boa-fé, 

atuação colaborativa entre todos os sujeitos do processo, para se buscar 

a solução mais justa e efetiva da causa. Se o juiz percebe algum engodo 

ou dissimulação que ao final poderá desencadear decisão injusta, tem a 

obrigação processual de fazer valer o princípio. Ao juiz foi conferido o 

poder/dever processual de averiguar eventuais indícios de má-fé no art. 

139, incisos III e VIII, do NCPC, dentre outros. Feitas estas breves 

considerações, no presente caso, bastando simples consulta ao sistema 

PJe, constata-se que o douto e culto advogado peticionante ajuizou nesta 

comarca, a partir de maio de 2018, 248 (duzentos e quarenta e oito) 

ações, sendo que deste montante 190 (cento e noventa) tramitam perante 

esta vara (2ª Vara Cível de Pontes e Lacerda). As partes requerentes, em 

sua maioria, são analfabetas e idosas, ou possuem baixo grau de 

instrução escolar. De outro lado, os requeridos são instituições bancárias. 

Os fatos são narrados de maneira idêntica, relatando empréstimos 

consignados, supostamente jamais contratos pelos autores, que resultam 

em parcelas mensalmente descontadas de seus benefícios 

previdenciários. Em decorrência disto, requerem a repetição de indébito e 

indenizações por danos morais. Para reforçar e dar vigor a esta 

explanação, cita-se a parte autora Maria Lopes Ramos que, representada 

pelo advogado Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, ajuizou 30 (trinta) 

ações nesta comarca, sendo que 25 (vinte e cinco) tramitam nesta vara, 

registradas com os números 1000446-03.2019.8.11.0013 ; 

1 0 0 0 4 4 7 - 8 5 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 8 - 7 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 , 

1 0 0 0 4 5 0 - 4 0 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 5 5 - 6 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 5 6 - 4 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 6 1 - 6 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 7 6 - 5 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 7 7 - 3 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 9 0 - 3 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 7 - 8 1 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 6 - 9 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 4 - 2 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 5 - 1 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 2 - 5 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 8 1 - 7 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 8 8 0 - 8 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 8 7 9 - 0 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 2 0 1 9 ; 

1 0 0 0 8 7 8 - 2 2 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 3 3 - 0 4 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1 0 0 0 4 3 4 - 8 6 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ;  1 0 0 0 4 4 1 - 7 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 1 3 ; 

1000443-48.2019.8.11.0013; 1000444-33.2019.8.11.0013. As ações 

narram fatos idênticos, e na maioria, idênticos também são os requeridos, 

distinguindo-se apenas acerca do contrato de empréstimo, valor do 

desconto e benefício previdenciário. Por conseguinte, diante da volumosa 

propositura das ações, e, diante dos poderes/deveres conferidos ao juiz, 

principalmente pelo que dispõe o art. 139, incisos III e VIII, do NCPC, 

verifico a necessidade de intimação pessoal da parte autora para ratificar 

os poderes conferidos ao nobre advogado. Esta providência, ressalta-se, 

tornou-se mais necessária após o recebimento por este magistrado, em 

5/12/2019, do Ofício n. 552/2019 expedido pelo Juizado Especial Cível 

desta Comarca, noticiando a propositura de demanda em face do 

advogado Igor Gustavo Veloso de Souza, por Heraclides de Oliveiras 

Dias, que informa jamais ter outorgado poderes ao causídico, mas que 

ainda assim propôs diversas ações em seu nome. Com o ofício veio cópia 

de termo de representação em face do patrono. Segue abaixo o teor da 

representação (sic): (...) Que, na data de 17 de abril de 2019, foi 

procurado pela senhorita Mariana, conhecida do declarante, alegando que 

estava trabalhando para o Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA, e 

questionou o declarante se este possuía empréstimos consignados em 

sua aposentadoria, pois o patrão dela, advogado representado, estava 

realizando revisões nos empréstimos para verificar se não havia 

cobranças irregulares. Neste momento, a senhorita Mariana, solicitou 

alguns documentos, tirando fotografias, solicitou ainda, que o declarante 

assinasse alguns documentos para confirmar que o declarante havia 

autorizado o advogado representado a analisar seus documentos. 

Contudo o Representado ao invés de apenas analisar os documentos do 

declarante, ingressou com várias ações cíveis de inexistência de relação 

jurídica, negando a solicitação dos referidos empréstimos. O declarante, 

diante da demora na devolução dos seus documentos, procurou a 

senhora Mariana, informando que não tinha interesse em ingressar com 

qualquer tipo de demanda judicial, posto que até este momento não sabia 

ainda da distribuição de referida ações. A senhorita Mariana informou 

então que todos os documentos já estavam com o advogado e já existiam 

as referidas ações. Neste momento, certo de que não havia solicitado 

qualquer procedimento judicial, o declarante procurou a polícia civil, onde 

registrou boletim de ocorrência que segue anexo, informando os fatos. 

Ainda, a empresa terceirizada Vazoli Empréstimos, que efetua 

regularmente empréstimos para beneficiários do INSS, ao ser informada da 

existência das ações de negativa de relação jurídica, entrou em contato 

com o declarante que informou não ter autorizado o ingresso de qualquer 

medida judicial e confirmou ter solicitados os empréstimos, bem como 
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assinou declaração e reconheceu firma para aquela empresa confirmando 

a solicitação do empréstimo. A senhoria Mariana ainda, levou o declarante 

até o Banco Bradesco para auxiliá-lo a encerrar sua conta bancária para, 

posteriormente, ingressar com as medidas judiciais. Diante da negativa em 

realizar os procedimentos judiciais e, pelo fato de ser analfabeto, sabendo 

apenas assinar seu nome, o declarante não soube que o advogado 

representado iria ingressar com as medidas e diante da negativa em 

extinguir os procedimentos, requer pelas providências cabíveis. (...) Neste 

sentido, colaciono os seguintes arestos do e. Tribunal de Justiça de São 

Paulo versando sobre situações análogas ao do presente feito: 

“APELAÇÃO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. 

DETERMINAÇÃO DE COMPARECIMENTO PESSOAL DA PARTE PARA 

CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS E RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO E 

PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA 

PETIÇÃO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO. Ao magistrado foi conferido o 

poder processual de averiguar eventuais indícios de má-fé no art. 139, III e 

VIII, do CPC/2015, dentre outros. Foi o que ocorreu no presente caso: 

identificada suspeita de ajuizamento de ação para fim dissimulado, com o 

escopo de obtenção de vantagens em prejuízo da concessionária de 

serviço público, ao examinar a petição inicial, a ilustre Juíza determinou o 

comparecimento pessoal da parte em Cartório, com seus documentos, 

para conferência e ratificação da procuração e petição inicial, autorizado 

pelo art. 321 do CPC/2015; não cumprida a diligência, indeferiu a petição 

inicial, em sentença tirada do parágrafo único do indigitado dispositivo 

legal, bem como art. 485, I, do CPC/2015.” (TJ-SP 10313993420178260002 

SP 1031399-34.2017.8.26.0002, Relator: Adilson de Araujo, Data de 

Julgamento: 29/11/2017, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 29/11/2017). (Destaquei). Apelação. Tutela cautelar 

antecedente. Determinação para comparecimento no cartório para 

ratificação da procuração outorgada. Providência não atendida. Extinção 

mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10130386620178260002 SP 

1013038-66.2017.8.26.0002, Relator: Pedro Kodama, Data de Julgamento: 

16/05/2019, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

16/05/2019). CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. 1. Juros 

remuneratórios. Percentual muito superior à taxa de mercado (22% e 

23,50% ao mês.). Abusividade existente. Devolução, na forma simples, da 

diferença entre as taxas devidas e aquelas consideradas abusivas. 

Necessidade. 2. Danos morais. Não ocorrência, no caso, pois apesar dos 

juros abusivos a autora efetivamente utilizou o crédito, apenas 

insurgindo-se contra a taxa depois de extintos os contratos. 3. Intimação 

pessoal da autora para ratificação da procuração. Admissibilidade, tendo 

em vista a existência de multiplicidade de ações de igual teor ao da 

presente. Comunicado da Corregedoria do TJ/SP nº 02/2017. Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10016922720198260624 SP 

1001692-27.2019.8.26.0624, Relator: Gilberto dos Santos, Data de 

Julgamento: 03/10/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/10/2019). (Destaquei). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TELEFONIA - AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PRECEITO COMINATÓRIO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA – 

NECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS PELO 

PATRONO CONSTITUÍDO – INOCORRÊNCIA. Tendo em vista a informação 

trazida pela requerida, acerca da tramitação de investigação criminal 

envolvendo o escritório de advocacia que representava o requerente, 

necessária a ratificação dos atos praticados pelo patrono supostamente 

constituído. Todavia, não obstante as tentativas de intimação pessoal da 

parte para manifestação, estas foram infrutíferas, sendo forçoso o não 

conhecimento do apelo, a teor dos artigos 104, § 2º c.c. 76, § 2º, I, ambos 

do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.” (TJ-SP 

10024372520168260070 SP 1002437-25.2016.8.26.0070, Relator: Carlos 

Nunes, Data de Julgamento: 23/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 23/07/2018). No mesmo sentido já decidiu o e. Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais. Confiram: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFORMAÇÃO SOBRE 

INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CONFIRMAR A PRETENSÃO DE 

DIREITO E RATIFICAR A OUTORGA DE PODERES AO ADVOGADO. 

DILIGÊNCIA FRUSTRADA. NÃO RATIFICAÇÃO DA PROCURAÇÃO. 

PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO AUSENTE. EXTINÇÃO DO 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MEDIDA DE RIGOR. I - Nos termos do 

artigo 274, parágrafo único do CPC, "presume-se validas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço". II - A não ratificação da outorga de poderes ao 

advogado subscritor da petição inicial, por configurada a irregularidade de 

representação, conduz à extinção do processo, sem a resolução de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 

(TJ-MG - AC: 10000181252081001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, 

Data de Julgamento: 27/08/2019, Data de Publicação: 09/09/2019). 

(Negritei). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - 

PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO - AUSÊNCIA DE 

RATIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO - 

SENTENÇA CONFIRMADA. É válida a conduta do juiz que determina o 

comparecimento pessoal da parte para ratificar procuração outorgada aos 

procuradores, diante da suspeita de fraude nas ações propostas visando 

ao recebimento indevido de seguro obrigatório, depois da deflagração de 

investigação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Estadual e 

Corregedorias das Polícias Civil e Militar. A ausência de ratificação da 

procuração implica em reconhecer a irregularidade da representação 

processual e, portanto, a inexistência de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular do processo, que impõe a extinção do processo, na forma 

do art. 267, IV, do CPC/1973. (TJ-MG - AC: 10393140031526001 MG, 

Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 10/10/2016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/10/2016). O juiz tem o 

dever de impedir que o processo seja utilizado com o propósito de 

conseguir objetivo ilegal (art. 80, III, NCPC) e prevenir ou reprimir qualquer 

ato contrário à dignidade da justiça (art. 139, III, NCPC). E, para tanto, a 

legislação federal autoriza a determinação, a qualquer tempo, para 

comparecimento pessoal das partes para inquiri-las, conforme disposto no 

art. 139, VIII, do NCPC. Diante do exposto, CONVERTO o julgamento em 

diligência para o fim de determinar a intimação da parte autora, 

pessoalmente, por meio de mandado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

compareça perante o balcão da Segunda Vara da Comarca de Pontes e 

Lacerda, munida dos documentos pessoais, para ratificar a procuração 

outorgada, bem como os termos da petição inicial, sob pena de extinção 

do processo sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, inciso IV, 

do NCPC. Registre-se que o ato se limita a confirmar a presença de 

pressuposto necessário e válido ao regular desenvolvimento do processo, 

que torna desnecessário que ele seja em audiência, sendo plenamente 

válido o ato realizado perante servidor deste Juízo dotado de fé pública. 

INTIME-SE via DJE. EXPEÇA-SE o necessário. CUMPRA-SE. Pontes e 

Lacerda, 12 de dezembro de 2019. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001584-39.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNEY LEANDRO FELICIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAIR BUENO LANZARIN OAB - MT0008029A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELEDIR CHAVES NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1001584-39.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: WAGNEY LEANDRO FELICIANO REQUERIDO: ELEDIR 

CHAVES NASCIMENTO Vistos. COLHA-SE manifestação do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, que oficia no feito na condição de 

fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do NCPC). Em seguida, PROMOVA-SE 

nova conclusão dos autos para análise e deliberação. PROVIDENCIE-SE o 

necessário. Pontes e Lacerda, 22 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001998-03.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA SILVA MORAES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001998-03.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): VERA 

LUCIA DA SILVA MORAES ALVES PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Certifico para os fins de direito que, conforme 

Recurso de Apelação de ID 28188742 apresentado, e com amparo ao 

prov.56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para que apresente as 

contrarrazões, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 22/01/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003668-76.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS RODRIGUES SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1003668-76.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

MATHEUS RODRIGUES SANTANA PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Certifico para os fins de direito que, a contestação 

de ID 28130129 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no 

provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no 

prazo legal. Pontes e Lacerda, 22/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA 

LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede 

do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004160-68.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004160-68.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

APARECIDA PAIXAO PARTE RÉ: REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Certifico para os fins de direito que, a contestação de ID 

27717308 apresentada é tempestiva. Assim, com amparo no provimento 

56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se manifestar, no prazo legal. 

Pontes e Lacerda, 22/01/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE 

GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do 

juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: 

Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004080-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELA RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1004080-07.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): MARIA 

ANGELA RODRIGUES DOS SANTOS PARTE RÉ: REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Certifico para os fins de direito que, a 

contestação de ID 27975106 apresentada é tempestiva. Assim, com 

amparo no provimento 56/2007-CGJ, abrimos vista para autora se 

manifestar, no prazo legal. Pontes e Lacerda, 22/01/2020. FERNANDA 

MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista Judiciário(a) - Assinado 

eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: 

São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 

3266-8600.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002895-65.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OSLY COSTA FARIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DESPACHO Processo: 1002895-65.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

OSLY COSTA FARIAS REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos. REMETAM-SE os autos ao Cartório Distribuidor para que seja 

procedida a regularização dos registros e da autuação do feito, 

fazendo-se constar que se trata de ação de execução contra Fazenda 

Pública. Ademais, nos termos do art. 534 do Novo Código de Processo 

Civil, INTIME-SE o Instituto Nacional do Seguro Social para oferecer 

impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhando demonstrativo do 

débito. Se não houver impugnação, seja pelo decurso do prazo in albis, 

seja pela concordância expressa da autarquia ré, na forma do art. 2º, § 

3º, da Resolução nº 405/2016-CJF, REQUISITE-SE o pagamento por meio 

do Presidente do e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, 

expedindo-se a requisição de pequeno valor (RPV) e fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito, 

observando-se o cálculo apresentado em Id. 27955829, 

independentemente de novo despacho. EXPEÇA-SE o necessário. Pontes 

e Lacerda, 22 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira Juiz 

de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27050 Nr: 2065-73.2005.811.0013

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriana Antunes de Freitas, Espólio de Maurício 

Marcelino de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marildo Marcelo de Moura, Espólio de Milton 

Queiróz da Silva, Joaquim Pedro Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janete Garcia de Oliveira 

Valdez - OAB:3.908/MT, Oscar Leonel de Menezes - OAB:3709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Mauro dos Santos 

Ferreira - OAB:4588-B/MT, Ivair Bueno Lanzarin - OAB:8029/MT, 

Oscar Leonel de Menezes - OAB:3709/MT, Seila Maria Álvares da 

Silva - OAB:4161-MT

 Autos do processo nº 2065-73.2005.811.0013

Código nº 27050

Vistos.

INTIME-SE o Espólio de Maurício Marcelino de Moura, por intermédio de 

seus advogados, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe 

o endereço atual do administrador judicial.

Após, EXPEÇA-SE mandado de intimação ao administrador judicial 

Gilmares de Jesus Oliveira, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste 

os devidos esclarecimentos, conforme solicitado através dos petitórios de 

fls. 396/413 e 422.

Decorrido o prazo encimado, havendo, ou não, manifestação do 

administrador, INTIME-SE o Espólio para que se manifeste.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020.

 Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27312 Nr: 2161-88.2005.811.0013

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido dos Reis Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maurício Marcelino de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindomar da Silva Rezende - 

OAB:MT/7388

 Autos do processo nº 2161-88.2005.811.0013

Código nº 27312

Vistos.

Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO proposta por APARECIDO DOS 

REIS LIMA contra ESPÓLIO DE MAURÍCIO MARCELINO DE MOURA.

O feito tramitou regularmente, sendo que às fls. 106/111 as partes 

informaram a composição acerca do objeto litigioso.

Instado a se manifestar, na condição de fiscal da ordem jurídica (art. 178, 

II, do NCPC), o Ministério Público manifestou-se favoravelmente à 

homologação do acordo (fls. 124/125).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

O feito comporta extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. Com efeito, a 

transação, embora extrajudicial, se amolda aos ditames do artigo retro 

mencionado.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, com resolução do 

mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Novo Código de Processo 

Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos da avença de 

fls. 106/111.

Considerando o ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 1.000, 

parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado e a 

remessa dos os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

 Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIME-SE e CUMPRA-SE.

Às providências.

Pontes e Lacerda, 13 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 85142 Nr: 2715-42.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC - Finance Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lorindo de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Autos do processo nº. 2715-42.2013.811.0013

Cód. nº. 85142

Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 221 e, por consequência, DESIGNO novamente 

hasta pública, consignando todas as informações elencadas às fls. 

189/192, para o dia:

1ª) 7 de maio de 2020, a partir das 13h00min, pelo site 

www.balbinoleilões.com.br.

2ª) 7 de maio de 2020, a partir das 16h00min, pelo site 

www.balbinoleilões.com.br.

INTIMEM-SE via DJE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 15 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 43913 Nr: 555-20.2008.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Francisco da Silva Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivair Bueno Lanzarin - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 555-20.2008.811.0013

Cód. nº. 43913

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por FRANCISCO DA 

SILVA FERREIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Compulsando os autos, verifico que o executado realizou o pagamento do 

débito, conforme informado às fls. 226/228vº.

Sendo assim, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Desta forma, em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não 

há motivo que permita a continuidade da presente execução, motivo que a 

extinção do processo é medida de rigor.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Considerando que o causídico tem poderes para receber valores em Juízo 

e deles dar quitação (“vide” fl. 11), DETERMINO que sejam adotadas as 

providências necessárias para expedição de alvará, conforme valores de 

fls. 227/228vº, com observância na Resolução 11/2014-TP.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81821 Nr: 4022-65.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Divino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A, 

HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JÚNIOR - OAB:20366, 

MARITZZA FABIANE MARTINEZ - OAB:711-B/PE, MARIZZE FERNANDA 

MARTINEZ - OAB:25.867/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Celso Monteiro da 

Fonseca Grota - OAB:11343-B/MT

 Autos do processo nº. 4022-65.2012.811.0013

Cód. nº. 81821

Vistos.

Diante do recolhimento das custas (fls. 151/153vº), DEFIRO o pedido de 

desarquivamento.

INTIMEM-SE via DJE.

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias e inexistindo manifestação, o que 

deverá ser certificado, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e 

Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as 

providências de estilo, independentemente de novo despacho.

Pontes e Lacerda, 16 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63806 Nr: 4145-97.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 
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Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4145-97.2011.811.0013

Código nº 63806

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por MARIA 

AUXILIADORA LOPES DOS SANTOS em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 188/189, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 187vº).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 188/189, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 180/181, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88834 Nr: 740-48.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Medeiros da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 740-48.2014.811.0013

Código nº 88834

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ADRIANO 

MEDEIROS DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 159/160, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 146vº).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 159/160, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 156/157, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 7 de janeiro de 2020.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001033-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GADOFORT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001033-25.2019.8.11.0013. AUTOR(A): 

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME REU: 

GADOFORT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME Vistos. Cuida-se de 

AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA 

CONSTRUCAO LTDA – ME contra GADOFORT PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME. Extrai-se da narrativa fática arvorada na 

exordial que a parte autora é credora da parte requerida no valor de R$ 

5.359,48 (cinco mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito 

centavos), em razão da emissão de cheques que foram devolvidos por 

falta de provisão de fundos. Em razão do presente fato e, diante da 

impossibilidade de resolução consensual do conflito, a parte autora 

requereu a expedição de mandado de pagamento, sob pena de ser 

convertido em mandado executivo, a condenação da parte ré ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência. Juntou 

documentos (Ids. 19206874 - Pág. 1 a 19207406 - Pág. 2). Citada, a parte 

requerida deixou o prazo decorrer “in albis” (Id. 28151085). E os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão 

formulada pela parte autora comporta julgamento conforme o estado do 

processo, pois, por sua natureza, vem consubstanciada em prova escrita 

sem eficácia de título executivo, além do que a parte requerida é revel, o 

que coaduna “in totum” com o dispositivo legal expresso no art. 355, inciso 

II, do NCPC. Prima facie, é necessário aclarar que o procedimento monitório 

possui por característica a oportunidade concedida ao credor de, munido 

de uma prova literal de seu crédito, abreviar o iter processual para a 

obtenção de um título executivo. Logo, os documentos apresentados pela 

parte autora, desprovidos de força executiva, in casu, encontram-se 

encartados em Id. 19207406, sendo, pois, títulos de créditos emitidos pela 

parte requerida em favor da parte requerente e devolvidos por ausência 

de provisão de fundos. Assim, verificada a ausência de manifestação 

defensiva por parte da parte ré – embargos ao mandado monitório -, a 

pretensão monitória deve ser acolhida para que a parte autora obtenha um 

título executivo judicial em menor lapso temporal do que o exigido pelo 

processo/fase procedimental de conhecimento pelo rito comum, o que se 

conclui, portanto, que o procedimento atual adotado se trata de uma 

espécie de tutela diferenciada, que, por meio da adoção de técnica de 

cognição sumária (para concessão do mandado monitório) e do 

contraditório postecipado (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva 

do réu – art. 9, parágrafo único, III, do NCPC), busca facilitar em termos 

procedimentais a obtenção de um título executivo, em juízo de cognição 

não exauriente, da provável existência de seu direito. Por fim, verificada a 

existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, bem como a 

revelia da parte requerida, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte requerente, devendo a ação ser julgada 

procedente, por ser medida de rigor. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 
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487, inc. I, do NCPC e, por consequência, DECLARO CONSTITUÍDO, de 

pleno direito, o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial 

em mandado executivo, no valor de R$ 5.359,48 (cinco mil, trezentos e 

cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos), corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês 

desde a citação para a presente ação. CONDENO o requerido ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no 

montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com espeque 

no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. Dou a presente sentença como 

PUBLICADA com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da 

Comarca de Pontes e Lacerda/MT. DISPENSADO o registro, nos termos do 

Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. INTIME-SE via DJE. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 22 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001674-47.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOS MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERIK MOTOS LTDA - EPP (REU)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001674-47.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

MOTOS MATO GROSSO LTDA REU: ERIK MOTOS LTDA - EPP Vistos. 

Cuida-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por MOTOS MATO GROSSO 

LTDA contra ERIK MOTOS LTDA - EPP. Extrai-se da narrativa fática 

arvorada na exordial que a parte autora é credora da parte requerida no 

valor de R$ 27.301,80 (vinte e sete mil trezentos e um reais e oitenta 

centavos), em razão da emissão de cheques que foram devolvidos por 

falta de provisão de fundos. Em razão do presente fato e, diante da 

impossibilidade de resolução consensual do conflito, a parte autora 

requereu a condenação da ré ao pagamento do crédito principal, 

devidamente acrescido dos encargos legais, além das custas e 

honorários advocatícios de sucumbência. Juntou documentos (Ids. 

14617813 - Pág. 1 a 14617749 - Pág. 2). Citada, a parte requerida deixou o 

prazo decorrer “in albis” (Id. 28189804). E os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. A pretensão formulada pela parte autora 

comporta julgamento conforme o estado do processo, pois, por sua 

natureza, vem consubstanciada em prova escrita, além do que a parte 

requerida é revel, o que coaduna “in totum” com o dispositivo legal 

expresso no art. 355, inciso II, do NCPC. Logo, os documentos 

apresentados pela parte autora, in casu, encontram-se encartados em Id. 

14617768, sendo, pois, títulos de créditos emitidos pela parte requerida em 

favor da parte requerente e devolvidos por ausência de provisão de 

fundos. Assim, verificada a ausência de manifestação defensiva por parte 

da parte ré, a pretensão inicial deve ser acolhida para que a parte autora 

obtenha um título executivo judicial. Por fim, verificada a existência de 

prova escrita das alegações contidas na peça de ingresso, bem como a 

revelia da parte requerida, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela parte requerente, devendo a ação ser julgada 

procedente, por ser medida de rigor. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do NCPC e, por consequência, CONDENO a parte requerida ao 

pagamento de R$ 27.301,80 (vinte e sete mil trezentos e um reais e oitenta 

centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% ao mês desde a citação para a presente ação. CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo no montante de 10% (dez por cento) do valor 

atribuído à causa, com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC. 

Dou a presente sentença como PUBLICADA com a remessa dos autos à 

Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. 

DISPENSADO o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da 

CGJ/MT. INTIME-SE via DJE. Preclusas as vias impugnatórias, 

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada 

sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 22 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002685-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ELI NUNES MARTINS OAB - MS14090-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO MANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1002685-14.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: VICTOR HUGO DOS SANTOS SILVA REQUERIDO: HUGO 

MANOEL DA SILVA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE ARROLAMENTO dos 

bens deixados por HUGO MANOEL DA SILVA ajuizada por VICTOR HUGO 

DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificado nos autos. Em Id. 

21278617, o inventariante foi intimado fictamente (art. 274, p.u., do NCPC) 

para dar o devido andamento do feito, sendo que tal determinação não foi 

cumprida, de modo que o feito permaneceu inerte por mais de 30 (trinta) 

dias. Em seguida, vieram-me conclusos. É o que basta relatar. Fundamento 

e decido. Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise 

do conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pelo 

interessado. Pelo exposto, considerando que o inventariante não 

promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a 

causa por mais de 30 (trinta) dias, com alicerce no art. 485, III e § 1º, do 

Novo Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem 

resolução do mérito. Sem condenação em custas e honorários de 

advogado em razão da natureza da demanda. Preclusas as vias 

impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da presente sentença 

e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os 

autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. CUMPRA-SE. 

Pontes e Lacerda, 22 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato Rodrigues 

Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003253-30.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OZENI ROSA DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO RODRIGUES DE SOUZA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1003253-30.2018.8.11.0013. AUTOR(A): 

OZENI ROSA DE JESUS REU: MAURO RODRIGUES DE SOUZA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS proposta por A. G. DE J. S. contra M. R. 

DE S. O feito tramitou regularmente e, em Id. 26464242, o autor requereu a 

extinção do processo, nos termos do art. 485, VIII, do NCPC. Instado a se 

manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente (Id. 28021788). Os 

autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. De acordo 

com a informação constante dos autos (Id. 26464242), o autor não mais 

pretende prosseguir com o trâmite do presente feito. Lado outro, em 

relação ao cumprimento do comando contido no art. 485, § 4º, do NCPC, é 

certo que se trata de medida desnecessária, eis que a requerida não 

apresentou defesa nos autos. Ressalto que a extinção do presente feito 

não faz coisa julgada material, podendo o requerente, promover nova 

ação junto ao Poder Judiciário, se assim entender conveniente. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o pedido de Id. 26464242 e, consequentemente, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

CONDENO o autor ao pagamento das custas e taxas judiciárias, além de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 595 de 1008



honorários de advogado no patamar equivalente a 10% (dez por cento) do 

valor da causa, com a ressalva da execução pelo prazo de 5 (cinco) 

anos, nos termos do art. 98, §3º, do NCPC. Considerando que o pedido de 

desistência do feito é ato incompatível com o pleito recursal (NCPC, art. 

1.000, parágrafo único), DETERMINO a certificação do trânsito em julgado 

e a à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. Dispensado o 

registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT. INTIME-SE e CUMPRA-SE. 

Às providências. Pontes e Lacerda, 22 de janeiro de 2020. Cláudio 

Deodato Rodrigues Pereira Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001506-45.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PONTES E 

LACERDA SENTENÇA Processo: 1001506-45.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: ALINE DOS SANTOS REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por ALINE DOS SANTOS 

contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Acostou à 

inicial procuração e documentos de Id. 14350242 - Pág. 1 a Id. 14350378 - 

Pág. 1. A tutela provisória de urgência foi concedida em Id. 14488339. 

Citada, a autarquia ré ofereceu contestação em andamento de Id. 

15540434. Laudo pericial anexado em Id. 23587818. É a suma do 

necessário. Fundamento e decido. Inicialmente, faz-se necessária breve 

digressão sobre o benefício previdenciário nominado como 

“auxílio-doença”. Este é um benefício previdenciário pago em decorrência 

de incapacidade temporária, devendo ser de curta duração, embora a lei 

não fixe prazo máximo de vigência; é renovável a cada oportunidade em 

que o segurado dele necessite. O benefício deve cessar quando houver a 

recuperação da capacidade para o trabalho, salvo quando o segurado for 

insusceptível de recuperação para a atividade habitual, caso em que 

deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional, que lhe 

possibilite o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, 

sendo aposentado por invalidez, acaso considerado irrecuperável, nos 

termos do art. 62 da Lei nº 8.213/91. Em se tratando de pedidos de 

concessão de benefícios previdenciários, cujo deferimento dependa do 

auxílio de profissional com conhecimentos técnicos específicos, o Juiz 

pode designar um perito, que oficiará com órgão auxiliar do Juízo, sem 

interesse na lide e com o dever de guardar equidistância dos interesses 

em confronto. Os esclarecimentos ofertados pelo profissional, expressos 

no laudo pericial, auxiliam na formação da convicção do magistrado. No 

caso concreto os exames médicos aos quais foi judicialmente submetido o 

segurado, serviram para elucidar quaisquer dúvidas remanescentes, no 

tocante ao grau da possível incapacidade de que padeceria a parte 

autora. No laudo pericial de Id. 23587818, deixou-se consignado nas 

respostas aos quesitos endereçados ao perito que a autora padece de 

incapacidade total e permanente para as atividades laborais. Embora o 

laudo pericial não tenha o condão de vincular o procedimento decisório, 

reveste-se ele de forte valor probante, à conta do Poder Judiciário maior 

grau de imparcialidade de que se reveste, por imposição legal, e ante o 

compromisso judicialmente firmado, ter de guardar equidistância dos 

interesses das partes em confronto. A este respeito, e no concernente às 

situações de incapacidade daqueles que se encontra em situação 

assemelhada à da autora, em consonância com o resultado de perícia 

judicial, confira-se o seguinte precedente oriundo do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 

RESTABELECIMENTO.  AUXÍL IO-DOENÇ A .  C O N V E R S Ã O. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: QUALIDADE DE 

SEGURADO, CARÊNCIA E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA 

O TRABALHO. ATENDIDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ABATIMENTO 

VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

JUROS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA. 1. Remessa Oficial conhecida de ofício: 

inaplicabilidade do §§ 2º e 3º do artigo 475 do CPC, eis que ilíquido o direito 

reconhecido e não baseando em jurisprudência ou Súmula do STF ou do 

STJ. 2. Nos moldes do entendimento jurisprudencial dominante, é 

prescindível a provocação administrativa antes do manejo da via judicial 

nas ações em que se pleiteia benefício previdenciário. Ressalva do 

entendimento pessoal do relator. 3. Os requisitos indispensáveis para a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou 

aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a 

carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou 

total e temporária (auxílio-doença) ou total e permanente (aposentadoria 

por invalidez) para atividade laboral. 4. Cumpridos o requisito da carência 

e qualidade de segurado: restabelecimento de auxílio-doença (gozado de 

17.04.1997 a 17.06.1997 - fls. 17). 5. Averiguada a incapacidade total e 

permanente (paciente vítima de hipotrofia cortical cerebral e epilepsia), 

devida a aposentadoria por invalidez a contar da cessação administrativa 

do auxílio-doença, respeitada a prescrição quinquenal. 6. Facultada à 

Autarquia Previdenciária a comprovação de eventuais parcelas quitadas 

pela via administrativa quando do retorno dos autos à primeira instância 

com vistas a se evitar o pagamento em duplicidade e o enriquecimento 

sem causa, ambos repudiados pelo ordenamento jurídico. 7. Atrasados: a) 

correção monetária e juros de mora pelo MCJF. 8. Implantação imediata do 

benefício, nos termos do art. 461 do CPC - obrigação de fazer. 9. 

Apelação desprovida e remessa oficial parcialmente provida (itens 6 e 7). 

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042155-57.2007.4.01.9199/MG, 2ª TURMA DO TRF 

DA 1ª REGIÃO, REL. FRANCISCO DE ASSIS BETTI. J. 24.09.2014, 

UNÂNIME, E-DJF1 08.10.2014)”. Além do mais, a condição de segurada da 

autora encontra-se superada, uma vez que a própria autarquia já havia 

concedido administrativamente o benefício pleiteado, o qual cessou 

apenas em decorrência da suposta recuperação dela para o desempenho 

de atividades laborais (“vide” Id. 14350279 - Pág. 1). Trocando em miúdos, 

o fato de a ré conceder administrativamente o benefício pressupõe o 

atendimento, por parte do cidadão, “in casu”, a autora, dos requisitos 

necessários ao seu deferimento, quais sejam, condição de segurada, 

tempo de carência e incapacidade para o trabalho. A cessação 

administrativa do benefício, pelo que emerge dos autos, apenas decorreu 

da suposta recuperação da segurada, fato que foi afastado por força da 

perícia judicial realizada nos autos. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE 

o pedido deduzido na inicial, para o fim de: a) CONCEDER o benefício de 

auxílio doença em benefício da parte autora ALINE DOS SANTOS, no valor 

de 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição, cujo termo “a 

quo” deverá retroagir à data da cessação do benefício, qual seja, 3 de 

novembro de 2017 (Id. 14350307 - Pág. 1). O pagamento retroativo deve 

ser feito com atualização monetária, segundo os índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em 

que cada parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir 

da citação, na forma que dispõe o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97. b) 

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário de auxílio 

doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da realização do 

exame pericial, qual seja, 19 de julho de 2019 (Id. 23587818), inclusive, 

com direito à percepção do décimo terceiro salário proporcional. O 

pagamento retroativo deve ser feito com atualização monetária, segundo 

os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida (Súmula 19 

do TRF da 1ª Região) e com a incidência de juros de mora à taxa de 0,5% 

ao mês, na forma que dispõe o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97. c) 

CONFIRMAR a decisão concessiva da antecipação dos efeitos da tutela 

de Id. 14488339. d) ENCERRAR a atividade cognitiva, com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Pelo princípio da sucumbência, 

CONDENO a autarquia ré ao pagamento de honorários advocatícios ao 

patrono da parte adversa, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. 

STJ, forte no art. 85, § 3º, I, do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais, haja vista o 

disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001. EXPEÇA-SE por meio de 

requisição eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários 

periciais fixados em decisão de Id. 17856756 em R$ 600,00 (seiscentos 

reais), nos moldes da Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região. DISPENSO o reexame necessário, uma vez 

que no presente caso a condenação imposta à parte ré não ultrapassará 

o valor constante no art. 496, § 3º, do NCPC e, deste modo, não é 

necessária a remessa dos autos ao Egrégio TRF 1 para reexame 

necessário. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. 
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BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA PROFERIDA SOB A EGIDE DO 

CPC/2015. REMESSA OFICIAL. DESCABIMENTO. ART. 496, § 3º, DO CPC. 

1. A sentença sob censura, proferida sob a égide no CPC/2015, não está 

sujeita à remessa oficial, tendo em vista que a condenação nela imposta 

não ultrapassa o limite previsto no art. 496, § 3º, do referido Diploma 

Adjetivo. 2. Tratando-se de ação voltada à concessão/revisão de 

benefício previdenciário no valor mensal de um salário mínimo, que envolve 

quantidade de parcelas substancialmente inferior às que seriam 

necessárias para se chegar ao patamar de mil salários mínimos, resulta 

certo e comprovado que o valor total da condenação não ultrapassará o 

limite supramencionado. 3. Remessa oficial não conhecida. (Reexame 

Necessário - 0009202-54.2018.4.01.9199, 2ª Turma do TRF da 1ª Região, 

Rel. Desembargador Federal Francisco Neves da Cunha, 06/06/2018). 

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da 

CNGC, estes são os dados da implantação dos benefícios: nome da 

segurada: ALINE DOS SANTOS; benefício concedido: AUXÍLIO DOENÇA; 

renda mensal: 91% (noventa e um por cento) do salário de contribuição; 

data da cessação do benefício: 3 de novembro de 2017; 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ: renda mensal: 100% (cem por cento) 

do salário de benefício; da data da realização do exame pericial: 19 de 

julho de 2019. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Pontes e Lacerda, 22 de janeiro de 2020. Cláudio Deodato 

Rodrigues Pereira Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 177610 Nr: 7967-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Luiz Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Com base no Provimento 56/2007 abro vista destes autos ao advogado 

do réu para manifestação sobre documentos juntados pelo Ministerio 

Publico, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182555 Nr: 10295-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024 SP, Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-O

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o NÚCLEO DE 

PRÁTICAS JURÍDICAS, a partir do retorno de suas atividades no dia 11 de 

fevereiro de 2020, para que assuma o compromisso, ou aponte o 

desinteresse na nomeação na presente ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 196500 Nr: 6387-48.2019.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laila Caroliny Silva Moura, Mateus Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEANCARLUS DE SOUZA 

GUTERRE - OAB:35193, PEDRO PAULO SILVA MACEDO - OAB:18079/O

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc.

I. Defiro os pedidos ministeriais, razão pela qual designo audiência em 

continuação para o dia 22/01/2020, às 13h30.

II. Intimem-se pessoalmente os policiais civis Reginaldo Aparecido Ferreira 

Campos, Wusguesley Cavalcante Pereira e Sebastião Aparecido Faria, 

oficiando-se a seus superiores hierárquicos

III. Desnecessária a vinda do acusado Mateus Freitas para a audiência 

supra designada, conforme anuência da defesa.

IV. Certifique a serventia, em 05 (cinco) dias, quanto ao cumprimento da 

precatória destinada ao interrogatório da corré Laila Caroliny Silva Moura.

V. Com a vinda ou decorrido o prazo, façam os autos conclusos ao 

gabinete para decisão.

VI. Considerando-se a ausência injustificada do advogado constituído pela 

corré Laila Caroliny Silva Moura; e com objetivo de salvaguardar a defesa 

dos necessitados e os princípios constitucionais de acesso, distribuição 

da Justiça e celeridade na prestação jurisdicional, com fundamento no art. 

298 da CNGC-TJMT, nomeio o(a) Advogado(a), Camélia Rosana de Souza 

(OAB/MT Nº 5729-B), para a defesa da acusada Laila Caroliny Silva 

Moura, no presente ato. A Secretaria deverá incluir esta nomeação no 

relatório semestral a que alude o art. 306 da CNGC-TJMT. Arbitro 

honorários advocatícios no montante proporcional de 0,5 (meio) URH, 

correspondente a R$ 464,25 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e 

vinte e cinco centavos), conforme tabela da OAB/MT 2019. Expeça-se 

certidão para fins de cobrança de honorários.

VII. Intime-se o advogado Geancarlus de Souza Guterre, para que 

justifique a sua ausência em 05 (cinco) dias, sob pena de multa, que 

desde já fixo em um salário mínimo.

VIII. Oficie-se à comarca de Cáceres - MT, para que intime a acusada Laila 

Caroliny Silva Moura, informando-a da ausência de seu advogado na 

presente solenidade, bem como a indagando se deseja constituir novo 

advogado ou necessita de defensor público.

IX. Saem os presentes intimados.

X. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 190349 Nr: 3121-53.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Henrique Barbosa da Silva, Carlos 

Henrique Sibrão Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O, PEDRO PAULO SILVA MACEDO - OAB:18079/O

 Vistos, etc.

RECEBIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO

Em juízo de admissibilidade, RECEBO O RECURSO DE APELAÇÃO, em 

seus efeitos legais (CPP, art. 597), uma vez que tempestivo.

Considerando que foram apresentadas as razões e as contrarrazões ao 

recurso interposto, REMETAM-SE os autos ao Eg. Tribunal de Justiça, para 

o devido processamento/julgamento do recurso interposto (CPP, art. 601), 

com as homenagens e cautelas de estilo.

À Secretaria que EXPEÇA A GUIA DE EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA 

dos réus, vez que o regime para o início do cumprimento da pena é o 

REGIME FECHADO.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 175119 Nr: 6870-15.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves Cordeiro, Nely da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva 

estatal deduzida na denúncia para o fim de:- ABSOLVER o acusado 

RONALDO ALVES CORDEIRO, vulgo "POLACO", e a acusada NELY DA 

SILVA SANTOS, vulgo "NEGA", anteriormente qualificados, da acusação 

de prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, 

Com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal e, 

ainda, ABSOLVÊ-LOS, da acusação de prática do crime previsto no artigo 

244-B, caput, da Lei nº 8.069/1990, o que faço com fundamento no artigo 

386, inciso III, do Código de Processo Penal;- ABSOLVER a ré NELY DA 

SILVA SANTOS, vulgo "NEGA, da acusação de prática do crime previsto 

no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, o que faço com fundamento no 
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artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal e;- CONDENAR o réu 

RONALDO ALVES CORDEIRO, vulgo "POLACO", como incurso nas penas 

do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.Passo à individualização da 

reprimenda.O delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, prevê 

pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.A culpabilidade do réu é 

normal à espécie delitiva. Em relação aos antecedentes, observo ser o réu 

tecnicamente primário, nada havendo a ser valorado. Inexistem nos autos 

elementos hábeis a aferir e valorar a conduta social e a personalidade da 

agente. O motivo e as circunstâncias do crime igualmente não extravasam 

a figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, 

não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. 

Deixo de analisar o comportamento da vítima, visto inexistir de modo 

individualizado.Para cumprimento da pena, fixo o REGIME INICIAL 

SEMIABERTO..Diante da reprimenda fixada, faculto ao réu o direito de 

RECORRER EM LIBERDADE.EXPEÇA-SE alvará de soltura de RONALDO 

ALVES CORDEIRO, vulgo “POLACO”, a ser cumprido se por outro motivo 

não houver de permanecer preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106999 Nr: 4975-24.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Gomes de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:4552/MT, Uemesom Alves Ferreira - 

OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ 

impulsiono os autos para intimação da defesa para apresentar RESPOSTA 

À ACUSAÇÃO, tendo em vista que o acusado informou ter advogado 

constituído.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002597-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE DO AMARAL BOURDOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUBMARINO VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002597-39.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ELIANE DO AMARAL 

BOURDOT REQUERIDO: AVIANCA, SUBMARINO VIAGENS LTDA. Vistos, 

etc. Intime-se a parte autora para fornecer o endereço da Avianca 

(empresa em recuperação judicial/falência), para ser citada na pessoa de 

seus administradores judiciais, prazo de cinco dias, sob pena de extinção. 

PONTES E LACERDA, 20 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000289-98.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI NAVARRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000289-98.2017.8.11.0013. REQUERENTE: ROSELI NAVARRO DA SILVA 

REQUERIDO: CACULA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 

Vistos, etc. Defiro expedição de alvará dos valores depositados nos autos 

em favor do exequente. Aguarde-se o pagamento das demais parcelas da 

dívida. PONTES E LACERDA, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito 

Estado do Mato Grosso Poder Judiciário Tribunal de Justiça Pontes e 

Lacerda / (PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E 

LACERDA Alvará Eletrônico n° 580559-7 / 2020 Terça-feira, 21 de Janeiro 

de 2020 Este documento é somente informativo. Processo / Ano: 0 / 2017 

Tipo de Procedimento: Processo Número Único 1000289-98.2017.811.0013 

Requerente: ROSELI NAVARRO DA SILVA Advogado: EDISON OLIVEIRA 

DE SOUZA JUNIOR Requerido: CACULA EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME Advogado: CLASSIR MIGUEL RIGON 

Beneficiário: ROSELI NAVARRO DA SILVA Conta Judicial 500115860847 

Valor: R$ 3.270,40 (três mil e duzentos e setenta reais e quarenta 

centavos) Autorizado: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR CPF/CNPJ: 

356.727.038-95 Data de Emissão: 21/01/2020 Titular Conta EDISON 

OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR CPF/CNPJ Titular Conta 356.727.038-95 

Banco Agência Conta 001 - Banco do Brasil S.A. 6778 216232 Forma 

Liberação Crédito no BB Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta 

Usuário: ELMO LAMOIA DE MORAES Status: Assinado pelo Juiz 

Mensagem: Assinado pelo Juiz, aguardando Relatório. Assinado 

Eletronicamente por Dr ELMO LAMOIA DE MORAES Pontes e Lacerda/ 

(PJE) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA Este 

documento é somente informativo.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001127-07.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRA ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1001127-07.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ALEXANDRA ALVES FERREIRA Vistos, etc. Conforme já 

mencionado, o resultado do BACENJUD está colado na própria decisão do 

ID 25114582. Mas a parte alega que não consegue ver, pois está sob 

segredo. O resultado está COLADO NA PRÓPRIA DECISÃO. Basta rolar 

um pouco mais a página para além da minha assinatura e lá está o 

resultado, inclusive a cores, em azul. Não está em anexo. Como poderia 

estar em segredo de justiça? Para evitar mais atraso no processo, 

causado pela própria exequente, VOU COLAR DE NOVO O RESULTADO 

DO BANCEJUD, desta vez no corpo desta decisão, para que o leitor 

enxergue melhor. Veja só: Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de 

Valores O Comitê Gestor do Bacen Jud Informa: - As corretoras e as 

distribuidoras de títulos e valores mobiliários (instituições financeiras que 

custodiam investimentos de devedores) já estão respondendo ordens de 

bloqueio de valores mobiliários pelo sistema BACENJUD 2.0. Os valores 

apresentados podem sofrer alterações devido a oscilações em aplicações 

financeiras e/ou a incidência de impostos. Clique aqui para obter ajuda na 

configuração da impressão, e clique aqui para imprimir. Dados do bloqueio 

Situação da Solicitação: Respostas recebidas, processadas e 

disponibilizadas para consulta As respostas recebidas das Instituições 

Financeiras foram processadas e disponibilizadas para consulta. Número 

do Protocolo: 20190010203520 Número do Processo: 1001127-07.2018 

Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vara/Juízo: 19006 - Juizado Especial de Pontes e Lacerda Juiz Solicitante 

do Bloqueio: Leonardo de Araujo Costa Tumiati Tipo/Natureza da Ação: 

Ação Cível CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação: Nome do 

Autor/Exeqüente da Ação: BANCO BRADESCO S/A Deseja bloquear 

conta-salário? Não Relação de réus/executados • Para exibir os detalhes 
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de todos os réus/executados clique aqui. • Para ocultar os detalhes de 

todos os réus/executados clique aqui. 940.478.801-59 - ALEXANDRA 

ALVES FERREIRA Respostas BCO BRADESCO/ Todas as Agências / 

Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz Solicitante Valor 

(R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) Data/Hora 

Cumprimento 18/09/2019 12:53 Bloq. Valor Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati 4.347,46 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 18/09/2019 

20:25 Nenhuma ação disponível CAIXA ECONOMICA FEDERAL/ Todas as 

Agências / Todas as Contas Data/Hora Protocolo Tipo de Ordem Juiz 

Solicitante Valor (R$) Resultado (R$) Saldo Bloqueado Remanescente (R$) 

Data/Hora Cumprimento 18/09/2019 12:53 Bloq. Valor Leonardo de Araujo 

Costa Tumiati 4.347,46 (02) Réu/executado sem saldo positivo. - 

19/09/2019 02:03 Nenhuma ação disponível Não Respostas Não há 

não-resposta para este réu/executado Por via das dúvidas, também vou 

salvar um PDF e anexar a esta decisão, sem segredo de justiça. Intime-se 

a parte exequente. PONTES E LACERDA, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000698-74.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS GOMES DA SILVA OAB - 015.122.841-81 (REPRESENTANTE)

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000698-74.2017.8.11.0013. REQUERENTE: MARCOS GOMES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Aguarde-se o término do 

processo seletivo de credenciamento de juiz leigo para designação da 

audiência de instrução e julgamento e oitiva das testemunhas. PONTES E 

LACERDA, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-46.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA BENEPAN LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000038-46.2018.8.11.0013. REQUERENTE: IVETE TEREZINHA 

RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME REQUERIDO: TRANSPORTADORA 

BENEPAN LTDA - ME Vistos, etc. Defiro o aditamento da petição inicial e a 

inclusão dos sócios no polo passivo como réus na presente ação. 

Designe-se nova audiência e citem-se todos os réus, nos endereços 

fornecidos na petição de aditamento à inicial. PONTES E LACERDA, 21 de 

janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002931-73.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALDELEIDE MONICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BORGES COELHO OAB - MT26030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1002931-73.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ALDELEIDE MONICA DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Chamo o 

feito à ordem. O Enunciado 1, aprovado no XIII Encontro de Juízes dos 

Juizados Especiais de Mato Grosso, dispõe que “a critério do juiz, poderá 

ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no âmbito do 

Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) 

dias para apresentar defesa”. Assim, determino a CITAÇÃO da parte ré, 

pela via eletrônica (sistema PJe), para apresentar contestação no prazo 

de 30 (trinta) dias (analogia ao art. 7º da Lei 12.153/09). PONTES E 

LACERDA, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001820-88.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUSSARA TRINDADE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre o depósito 

realizado nos autos e sobre a quantia, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do feito em razão do cumprimento da obrigação. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000111-18.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIEL MARCON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Vistos, etc. À secretaria para proceder com o cumprimento da decisão do 

expediente n° 26464413 para expedição de mandado de penhora e afins, 

assim como para certificarem o trânsito em julgado da sentença. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-94.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBALDO RESENDE DA SILVA OAB - MT3315/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000082-94.2020.8.11.0013. REQUERENTE: MARLI ALVES DE SOUZA 

REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL GAZIN LTDA 

Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a tutela de urgência para a 

exclusão/suspensão da inscrição de seu nome nos cadastros restritivos 

de crédito, sob alegação de inexistência de débito, afirmando que em 

02/10/2019 efetuou o pagamento da parcela com vencimento em 

10/10/2019, ora em cobrança.. Conforme art. 300 do Código de Processo 

Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. A probabilidade do direito não é um juízo de 

certeza, mas apenas de plausibilidade das alegações, e deve ser 

analisada sob a ótica das regras de experiência comum subministradas 

pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do Código de 

Processo Civil). Feitas essas considerações, verifico que o comprovante 
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de pagamento juntado aos autos, datado de 02/10/2019, se refere à 

parcela 31, sendo que a parcela com vencimento em 10/10/2019 é a 

parcela 36, conforme boleto bancário também juntado aos autos. Assim, 

entendo que não há probabilidade do direito da parte autora, sendo 

necessária dilação probatória para averiguar a veracidade dos fatos. Ante 

o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 2- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95). 5- Caso 

não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) 

dias após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 21 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000007-55.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ROSSI TEODORO DA SILVA 03122273101 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EBER DOS SANTOS OAB - MT0019476-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REX SERVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000007-55.2020.8.11.0013. REQUERENTE: FELIPE ROSSI TEODORO DA 

SILVA 03122273101 REQUERIDO: REX SERVIPEL INDUSTRIA E COMERCIO 

DE BOLSAS LTDA - ME Vistos, etc. 1- Pretende a parte autora a tutela de 

urgência para a exclusão/suspensão da inclusão de seu nome no 

cadastro restritivo de crédito, sob alegação de inexistência de débito, 

sustentando que efetuou o pagamento da dívida por meio de TED em 

14/08/2019 e que houve protesto em 15/08/2019. Conforme art. 300 do 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito não 

é um juízo de certeza, mas apenas de plausibilidade das alegações, e 

deve ser analisada sob a ótica das regras de experiência comum 

subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 

do Código de Processo Civil). Feitas essas considerações, depreende-se 

dos termos da inicial e documentos apresentados que o título foi levado a 

protesto pelo credor, tanto que o autor foi intimado para pagamento até 

09/08/2019 (ID27777116). Contudo, em vez de se dirigir ao Cartório de 

Protestos e efetuar o pagamento do título, conforme art. 26 da Lei 

9.492/97, o autor efetuou o pagamento diretamente ao credor, e assim o 

protesto se efetivou, e seu nome foi incluído automaticamente nos 

cadastros restritivos de crédito, que simplesmente repetem as 

informações do protesto existente. Com efeito, interpretando a lei, a 

jurisprudência pátria é no sentido de que "no caso de pagamento da dívida 

diretamente ao credor, quando já aperfeiçoado e legítimo o protesto, 

incumbe à própria devedora, e não ao credor, as diligências necessárias à 

baixa da restrição" (TJES - Apelação nº 48050012532, julg. 21/06/2007). 

No mesmo sentido: "a baixa do protesto é diligência que incumbe ao 

devedor, nos termos do art. 26 da Lei 9.492/97" (TJRS Apelação nº 

71007506090, julg. 28/03/2018). Assim, entendo que não há probabilidade 

do direito da parte autora, sendo necessária dilação probatória para 

averiguar a veracidade dos fatos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA. 2- Determino a designação de audiência de 

conciliação pela Secretaria, conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a 

parte ré do inteiro teor do pedido inicial e intime-se da audiência a ser 

designada, com advertência de que o não comparecimento implicará em 

confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, 

cientificando-a que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, inc. 

I, § 2º, da Lei n. 9.099/95). 5- Caso não haja conciliação, a contestação 

poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a audiência acima 

mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Pontes e 

Lacerda/MT, 21 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000784-45.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

I. SILVA ALCANTARA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ OAB - MT0003908A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO & BRITO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALMIR BURDZ OAB - RO2086 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000784-45.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: I. SILVA ALCANTARA - ME 

EXECUTADO: RIBEIRO & BRITO LTDA Vistos, etc. Uma vez citada a parte 

executada, e decorrido o prazo legal sem que tenha cumprido a obrigação 

ou apresentado bens para penhora ou garantido a execução, a parte 

exequente requereu a inclusão dos sócios da pessoa jurídica executada 

no polo passivo e a desconsideração da personalidade jurídica. O Código 

de Processo Civil disciplina o incidente de desconsideração da 

personalidade jurídica em seus art. 133 a 137. Ante o exposto, 

DETERMINO A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA e determino: a) a anotação do nome dos 

sócios no polo passivo, na qualidade de “litisconsorte”; b) a suspensão do 

processo enquanto durar o incidente; c) a citação pessoal dos sócios 

para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) 

dias; d) a remessa dos autos à conclusão para decisão, após a 

manifestação ou decurso de prazo. PONTES E LACERDA, 6 de dezembro 

de 2019. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000017-02.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS OAB - MT27312/O (ADVOGADO(A))

JESIEL ALVES DE OLIVEIRA OAB - 001.601.401-45 (REPRESENTANTE)

LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS OAB - MT25100/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000017-02.2020.8.11.0013. REPRESENTANTE: JESIEL ALVES DE 

OLIVEIRA INTERESSADO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. 1- Pretende a 

parte autora a tutela de urgência para a exclusão/suspensão da inclusão 

de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, sob sob alegação de 

inexistência de débito. Sustenta que efetuou o pagamento da dívida em 

05/10/2018, no valor de R$ 322,04. Conforme art. 300 do Código de 

Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito não é um 

juízo de certeza, mas apenas de plausibilidade das alegações, e deve ser 

analisada sob a ótica das regras de experiência comum subministradas 

pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375 do Código de 

Processo Civil). Feitas essas considerações, depreende-se dos termos da 

inicial e documentos apresentados que a dívida incluída nos cadastros 

restritivos de crédito é no valor de R$ 322,04, com vencimento em 

01/01/2015, referente ao contrato 300282423-1, tendo como credor o 

Banco Bradesco. Todavia, o comprovante de pagamento apresentado é 

no mesmo valor, datado de 05/10/2018 e em favor de Fortune Gestão de 

Ativos. Há divergência entre datas e credores, bem como não há nenhuma 

correção monetária ou juros, mesmo após mais de três anos do 

vencimento da dívida original levada a apontamento. Não há como verificar 

que o comprovante de pagamento corresponde à dívida ora em cobrança. 

Assim, entendo que não há probabilidade do direito da parte autora, sendo 

necessária dilação probatória para averiguar a veracidade dos fatos. Ante 

o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. 2- Conforme a 
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nova ordem processual civil vigente, aplicável ao microssistema dos 

Juizados Especiais, “aquele que de qualquer forma participa do processo 

deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5º do Código de 

Processo Civil), e “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si 

para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 

efetiva” (art. 6º do CPC). Para tanto, “são deveres das partes, de seus 

procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do 

processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular 

pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas 

de fundamento” (art. 77 do CPC). O ordenamento jurídico processual 

brasileiro repudia qualquer ato de litigância de má-fé, e “considera-se 

litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - 

usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (...) V - proceder de modo 

temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar 

incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito 

manifestamente protelatório” (art. 80 do CPC). Em razão disso, “responde 

por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou 

interveniente” (art. 79 do CPC). Para assegurar o bom andamento 

processual, o Código de Processo Civil prevê no art. 139 que “O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar 

pela duração razoável do processo; III - prevenir ou reprimir qualquer ato 

contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente 

protelatórias”. Ocorre que há advogados e partes que atuam de forma 

predatória, ingressando com demandas repetitivas temerárias, sabedores 

de que os fatos narrados na inicial são inverídicos. Tal comportamento 

deve ser sempre reprimido, e por isso, com fundamento no art. 139, III, do 

Código de Processo Civil, advirto a parte autora e seu procurador que, 

caso se trate de lide temerária e fique caracterizada a litigância de má-fé 

em razão da dedução em juízo de demandas repetitivas, cuja causa de 

pedir não se afigure verdadeira, haverá condenação por litigância de 

má-fé a ser aplicada em face do requerente e do causídico que, em razão 

da relevância de sua atuação, não pode participar de fraudes. Tudo sem 

prejuízo da expedição de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público, para 

apuração das responsabilidades disciplinares e penais. 3- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 4- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 5- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95). 6- Caso 

não haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) 

dias após a audiência acima mencionada. 7- Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 21 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de 

Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000163-14.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON FARIA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- 

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não havendo, 

pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, 

e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de 

cumprimento de sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de 

Processo Civil), consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor 

ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de 

depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à integralidade do valor 

devido, é que poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de 

que em razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma 

consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), 

e em caso de não serem encontrados bens para penhora, o feito será 

extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha 

valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. Pontes e 

Lacerda/MT, 20 de janeiro de 2020 Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000084-64.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

KATRINE DIONIZIO BOLOGNANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000084-64.2020.8.11.0013. REQUERENTE: KATRINE DIONIZIO 

BOLOGNANI REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 1- 

Pretende a parte autora a tutela de urgência para a exclusão/suspensão 

da inscrição do seu nome dos cadastros restritivos de crédito, sob 

alegação de inexistência de negócio jurídico entre as partes. Conforme art. 

300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Depreende-se dos termos da inicial e 

documentos apresentados que foram demonstrados elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo e, assim sendo, concedo a tutela de urgência, 

no sentido de determinar: a) a imediata exclusão do nome da parte autora 

do cadastro de devedores inadimplentes, em razão do débito discutido nos 

autos, se já tiver sido inscrito; b) que a parte ré se abstenha de incluir o 

nome da parte autora no cadastro de devedores inadimplentes, em razão 

do débito discutido nos autos, se ainda não tiver sido inscrito. A exclusão 

deverá ser feita pela própria Secretaria, via sistema online, ou não 

havendo acesso, mediante expedição de ofício diretamente ao órgão 

restritivo de crédito, com prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento, e 

deverá ocorrer tão somente quanto aos cadastros indicados pela parte 

autora, mediante comprovação nos autos da inscrição, por intermédio de 

extrato de consulta, constituindo seu ônus a indicação dos cadastros a 

serem acessados/oficiados. Em razão da determinação de 

acesso/expedição de ofício diretamente ao cadastro restritivo de crédito, 

deixo de cominar multa diária em desfavor da parte ré. 2- Determino a 

designação de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta 

do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e 

intime-se da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 21 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010493-19.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CEZAR DA SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILSON DONIZETH DE FREITAS FARIA OAB - MT4202-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS LOPES DO PRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 601 de 1008



ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010493-19.2016.8.11.0013. REQUERENTE: ANTONIO CEZAR DA SILVA 

DO NASCIMENTO REQUERIDO: CARLOS LOPES DO PRADO Vistos, etc. 

Defiro à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita. Recebo o 

recurso apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar dano irreparável à 

parte recorrente (art. 43 da Lei 9.099/95 e Enunciado 166 do FONAJE). 

Considerando que já foram apresentadas as contrarrazões ou decorreu o 

prazo legal sem manifestação da parte recorrida, remetam-se os autos à 

Eg. Turma Recursal, com as homenagens e cautelas de estilo. PONTES E 

LACERDA, 20 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010359-89.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO BRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE BRAGA OAB - MT0019496A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

8010359-89.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: BENEDITO BRAGA 

EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para cumprimento 

de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não 

havendo, pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa de 10% sobre o total da 

execução, e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo 

Civil. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de 

cumprimento de sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de 

Processo Civil), consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor 

ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de 

depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à integralidade do valor 

devido, é que poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de 

que em razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma 

consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), 

e em caso de não serem encontrados bens para penhora, o feito será 

extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha 

valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. PONTES E 

LACERDA, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000569-98.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARVALHO & ARAUJO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G DA S SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000569-98.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: CARVALHO & ARAUJO LTDA - 

EPP EXECUTADO: G DA S SANTOS - ME Vistos, etc. 1- Altere-se a classe 

para cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa 

de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios 

sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, 

segunda parte, do Código de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do 

FONAJE. Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO 

JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à 

integralidade do valor devido, é que poderá oferecer embargos, na forma 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o 

exequente ciente de que em razão do princípio da celeridade, somente 

será deferida uma consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD), e em caso de não serem encontrados bens para 

penhora, o feito será extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- 

Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há 

obrigatoriedade de acompanhamento por advogado e, portanto, não 

haverá nomeação de advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o 

necessário. PONTES E LACERDA, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-04.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LUIZ GAMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELIA MORAES SILVA OAB - MT27608/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1000088-04.2020.8.11.0013. REQUERENTE: BRUNA LUIZ GAMERO 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. 1- Analisando os 

autos, entendo ser prudente a postergação da análise do pedido de tutela 

de urgência para após a resposta do réu, quando estará mais clara a 

probabilidade do direito; e por entender que na observância do 

contraditório e da ampla defesa não acarretará grande perigo de dano ou 

risco irreparável ao resultado útil do processo. 2- Determino a designação 

de audiência de conciliação pela Secretaria, conforme pauta do 

Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do pedido inicial e intime-se 

da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei n. 

9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 9.099/95), bem 

como, eventual comprovação de litigância de má-fé ensejará a 

condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não haja 

conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias após a 

audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Pontes e Lacerda/MT, 21 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004024-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO FLAVIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO REZENDE OAB - MT0011847A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Vistos, etc. 1- Analisando os autos, entendo prejudicado o pedido de 

tutela de urgência, tendo em visto a parte autora informar o pagamento 

dos débitos, juntado os comprovantes de pagamento nos autos. 2- 

Determino a designação de audiência de conciliação pela Secretaria, 

conforme pauta do Conciliador. 3- Cite-se a parte ré do inteiro teor do 

pedido inicial e intime-se da audiência a ser designada, com advertência 

de que o não comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da 

Lei n. 9.099/95). 4- Intime-se a parte autora, cientificando-a que a 

ausência injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e 

condenação nas custas processuais (art. 51, inc. I, § 2º, da Lei n. 
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9.099/95), bem como, eventual comprovação de litigância de má-fé 

ensejará a condenação nos termos do art. 80 e 81 do NCPC. 5- Caso não 

haja conciliação, a contestação poderá ser ofertada até 05 (cinco) dias 

após a audiência acima mencionada. 6- Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Pontes e Lacerda/MT, 21 de janeiro de 2020. Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000110-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR ROBERTO MAZIERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- 

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não havendo, 

pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, 

e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de 

cumprimento de sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de 

Processo Civil), consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor 

ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de 

depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à integralidade do valor 

devido, é que poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de 

que em razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma 

consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), 

e em caso de não serem encontrados bens para penhora, o feito será 

extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha 

valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000507-58.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FERREIRA DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- 

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não havendo, 

pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa de 10% sobre o total da execução, 

e prosseguimento, com penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, tudo na forma do artigo 523 do Código de Processo Civil. 

Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de 

cumprimento de sentença (art. 523, §1º, segunda parte, do Código de 

Processo Civil), consoante Enunciado 97 do FONAJE. Fica o devedor 

ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, por meio de 

depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à integralidade do valor 

devido, é que poderá oferecer embargos, na forma do art. 52, IX, da Lei 

9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o exequente ciente de 

que em razão do princípio da celeridade, somente será deferida uma 

consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD), 

e em caso de não serem encontrados bens para penhora, o feito será 

extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- Caso a demanda tenha 

valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há obrigatoriedade de 

acompanhamento por advogado e, portanto, não haverá nomeação de 

advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o necessário. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010729-05.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE APARECIDA DA SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

WILLIAN SILVA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERVELTE BRAGA FRANCISCO OAB - MT0008834A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

MATECKI COMERCIO EM TELEFONIA E INFORMATICA LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL OAB - MT14883/O-O 

(ADVOGADO(A))

FELIPE MATECKI OAB - SP292210 (ADVOGADO(A))

BRUNO VINICIUS BORA OAB - SP274568 (ADVOGADO(A))

PAULO CESAR MEDEIROS EYZANO OAB - SP272353 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010729-05.2015.8.11.0013. REQUERENTE: CRISLAINE APARECIDA DA 

SILVA MOREIRA, WILLIAN SILVA MOREIRA REQUERIDO: CNOVA 

COMERCIO ELETRONICO S.A., MATECKI COMERCIO EM TELEFONIA E 

INFORMATICA LTDA - ME Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, 

da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por WILLIAN SILVA 

MOREIRA em face CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A/MATECKI 

COMÉRCIO EM TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA. – ME. É o suficiente a 

relatar. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA Suscita a Reclamada, 

que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, 

considerando restou comprovado nos autos que o reclamante adquiriu da 

reclamada apenas a capa personalizada, com restou comprovado 

segundo o relato da testemunha arrolada pelo reclamante, a capa foi 

entregue ao reclamante. Acolho a preliminar de ilegitimidade passiva. Após 

analise aos autos verifica-se que assiste razão a reclamada MATECKI 

COMÉRCIO EM TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA. – ME, devendo o 

reclamante demandar contra CNOVA COMÉRCIO ELETRONICO S.A. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Relata o Reclamante que realizou a compra de um 

celular Smartphone Sony Xperia M2 Aqua Branco à Prova D'água e Poeira, 

com Tela 4.8", 4G, Câmera 8MP, Android 4.4 e Processador Quad-Core 

de1,2GHzcom Capa Personalizada Exclusiva Sony Xperia M2 D2303, pelo 

site da empresa PONTO FRIO. Alega o reclamante que recebeu apenas 

uma caixa vazia, então entrou em contato com o ponto frio, site onde 

comprou o celular, sendo informado pela atendente que não podia sanar o 

problema do reclamante, pois o responsável era o fabricante , não 

obtendo êxito o reclamante requer indenização por danos morais e que a 

reclamada entregue o produto o devolva o valor pago. Em contestação a 

reclamada alega que ao efetuar a compra o reclamante antes de finalizar 

optou por retirar o produto em loja e por isso não houve entrega, e que foi 

realizado cancelamento da compra. Alega ainda a reclamada que foi 

oferecido vale troca e também a possibilidade de retirada dos valores, mas 

seria necessária conta no banco Itaú, mas foi informada pelo reclamante 

que não tinha conta no referido banco. Aduz ainda a reclamada que o 

reclamante possui um crédito na loja, mas até a presente data, não 

exerceu o seu beneficio. Na distribuição do ônus da prova, como no caso 

dos autos, compete à parte autora demonstrar o direito que lhe assiste ou 

início de prova compatível com o seu pedido e as requeridas comprovarem 

a inexistência, modificação ou extinção do direito pleiteado pela autora, 

nos termos do art. 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Nas 

relações de consumo, todavia, o artigo 6º, VIII, do CDC, coloca a inversão 

do ônus da prova à disposição do consumidor, como meio para facilitar a 

sua defesa. Neste norte, cumpre referir primeiramente que a autor 

conseguiu demonstrar através dos documentos, que adquiriu o produto. 

Assim, não há se olvidar que o dever da reclamada para sanar o 

equivoco. Contudo, no caso dos autos latente que houve erro por parte do 

reclamante ao preencher os dados da compra. Portanto entendo devida a 

restituição do valor pago, devidamente atualizado, nos termos do art. 18, 

parágrafo primeiro, inciso II do CDC. Contudo não se trata de restituição em 

dobro, uma vez que não ocorreu ilícito na venda do produto, tratando-se 
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de uma legitima relação de consumo ao qual ocorreu erro no 

preenchimento das informações da compra. Quanto ao dano moral, é 

importante mencionarmos que a reparação do dano é garantida tanto pelo 

inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelo art. 186 do 

Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, e não pode deixar de ser observada, uma vez que no 

presente caso, restou patente a desídia da reclamada na demora de 

solucionar o equivoco. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão de não atender a solicitação administrativa da 

requerente de forma a não devolver o valor pago pelo produto sem ter 

efetuado o uso do mesmo, sendo desnecessária, nestes casos, a 

comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação 

da conduta. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que 

para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por 

dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de 

amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da 

contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação 

em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem 

causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim 

de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação da 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. Ante o 

exposto, com fulcro no art. 269, I do Código de Processo Civil c/c art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, 

para o fim de condenar a reclamada a: a) a restituição imediata da quantia 

paga pelo aparelho celular, de forma simples, do valor de R$ 734,90 

(setecentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), consigno que 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial – 

INPC/OBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, 

bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação 

válida, conforme o artigo 397 do Código Civil; b) bem como condenar a 

reclamada ao pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

título de indenização por danos morais. Saliento que em relação aos danos 

morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo 

índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 

do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (Súmula 54 STJ). Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001869-95.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLY GARCIA VALDEZ OAB - MT19702-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001869-95.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JANETE GARCIA DE OLIVEIRA 

VALDEZ REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

SUSPENDENDO A COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS E INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por JANETE GARCIA DE OLIVEIRA em 

desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA 

S/A. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Fundamento e decido. 

DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, uma vez as provas dos autos são suficientes para 

a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Do 

Mérito Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à Reclamação formulada pela Reclamante, visando 

suspender a cobrança de valor que alega ser indevido. A parte 

Reclamada alega em sede de contestação que é legitima a cobrança da 

fatura de recuperação de consumo, alegando também a reclamada que 

havia flagrante adulteração externa no medidor da reclamante, que pode 

ser comprovada por meio de laudo fotográfico. Dessa forma, a cobrança é 

devida é pode resultar em negativação do nome da parte autora nos 

órgãos de proteção ao crédito, contudo. Em relação ao dano moral, não há 

nos autos nenhum documento que demonstre tal dano, não podendo 

ensejar indenização. No que tange ao pedido contraposto, entendo que 

merece acolhimento, visto que restou comprovado nos autos que houve 

adulteração externa no medidor. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os 

pedidos contidos na inicial, ainda, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contraposto, para CONDENAR a parte autora a pagar a Reclamada o valor 

R$ 613,33 (seiscentos e treze reais e trinta e três centavos)acrescidos de 

juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir do vencimento da fatura, com fulcro no 

art. 31 da Lei nº. 9.099/95. REVOGO a tutela deferia no Id.20921704. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano 

M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001634-31.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IZAQUE FERRACINI GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ANGELICA ALVES COELHO OAB - MT21215/O (ADVOGADO(A))

PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA OAB - MT0020236A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001634-31.2019.8.11.0013. REQUERENTE: IZAQUE FERRACINI 

GUIMARAES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A., BANCO BRADESCO 

SA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 
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deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação de 

indenização por danos morais c/c antecipação de tutela de urgência, que 

IZAQUE FERRACINI GUIMARAES em face de BANCO BRADESCO S/A, 

diante do cancelamento unilateral de sua conta corrente, sem justificativa 

plausível. - DO VALOR DA CAUSA. O valor dado à causa é discrepante 

daquele pretendido a título de dano moral (indicação a menor ou por 

omissão), em evidente descumprimento do art. 292, V, do CPC c.c. 

Enunciado nº 39/FONAJE, remetendo à necessidade de correção, nos 

termos do art. 292, §3º, do mesmo Código, para o teto admitido nos 

Juizados Especiais. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR 

Quanto a preliminar de falta de interesse de agir, está não deve prosperar, 

uma vez que se trata, no caso, de livre exercício do direito de ação, motivo 

pelo qual entendo pela sua rejeição. Dessa feita, resta afastada as 

preliminares. Fundamento e decido. A parte autora alega que suas contas 

bancária foram canceladas unilateralmente pelo reclamado, sem 

justificativa plausível. Em contestação o reclamado juntou aos autos 

comprovante de pedido de encerramento de conta 37.654-P, agencia 

1457-5, que foi pedido pelo reclamante, devidamente assinado. No entanto 

nada apresentou quanto a Agência 5576,na qual o reclamante tem seus 

negócios. Por outro lado, tenho que a parte ré não se desincumbiu do 

ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do 

CPC. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da 

Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo 

art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar 

de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a desídia 

da parte requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que 

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova 

relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se 

desincumbido do ônus que lhe cabia deve ser responsabilizada pelos 

danos causados a parte reclamante. Dessa forma, resta evidente a 

ocorrência de dano moral, ante os transtornos e dissabores causados à 

parte reclamante em razão do cancelamento indevido de sua conta 

corrente. Nesse passo, imperioso consignar o disposto na Súmula 227, do 

Superior Tribunal de Justiça: A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os fatos 

ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios comumente 

utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a 

condenação da parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico. 

Diante do breve exposto, com arrimo no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: 

CONDENAR o reclamado a pagar a parte reclamante o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida 

pelo INPC, a incidir a partir desta decisão, extinguindo o processo com 

resolução de mérito. DETERMINAR ao reclamado que mantenha ou 

restabeleça a conta-corrente nº 2.748-0, da agência 5576, no prazo de 5 

dias úteis, sob pena de multa diária de .R$2.000,00, em caso de 

descumprimento da ordem judicial. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Sujeita à homologação 

do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao qual a submeto, 

conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA 

B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002704-83.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALAIDE FRANCISCA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002704-83.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ALAIDE FRANCISCA SOARES 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc. Conforme inteligência do 

artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos 

termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao 

julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação 

probatória. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais. DA INCOMPETÊNCIA DO 

JUIZADO ESPECIAL Deixo de acolher a preliminar de incompetência desse 

juízo em razão da necessidade de perícia, visto que as provas produzidas 

nos autos são suficientes para julgamento da controversa trazida ao 

conhecimento do Poder Judiciário. Fundamento e decido. Pleiteia a 

Reclamante declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização 

por danos morais ao argumento nunca efetuou o empréstimo objeto do 

contrato questionado, bem como nunca autorizou que terceiros o fizesse 

tratando-se, evidentemente, de fraude cometida por terceiros, sendo 

objetiva a responsabilidade do banco. A Reclamada, em defesa, alega 

contrato objeto dos autos foi celebrado em 20/10/2017no valor de 

R$8.504,90, a ser pago em 72 parcelas de R$241,30 através de 

descontos no benefício previdenciário da parte reclamante, juntando aos 

autos contrato assinada pela reclamante. Alega ainda a reclamada que o 

valor do empréstimo foi disponibilizado por meio de TED/DOC em conta 

bancária de titularidade do consignado de nº 163217, Agência 3439, do 

Banco Caixa Econômica Federal, juntado aos autos o Ted. Analisado o 

processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a Reclamada 

se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a teor do disposto no 

art. 373, II, do CPC, e, comprovou a existência de relação jurídica entre as 

partes anexando contrato assinado pela reclamante, bem como a TED do 

valor na conta da reclamante, além de cópia dos documentos pessoais. 

Denota-se que a assinatura constante nos contratos anexados pela 

Reclamada na defesa é visivelmente idêntica exarada nos documentos da 

petição inicial, sendo desnecessária a realização de perícia. Nesse 

sentido: ?RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCOS. EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO. RÉ QUE JUNTA CONTRATO COM A ASSINATURA DA 

AUTORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ASSINATURA VISIVELMENTE 

IGUAL A DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE DA AUTORA. SENTENÇA 

IMPROCEDENTE MANTIDA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. 

Desnecessidade de perícia técnica para fins de análise de assinatura, 

pois a mesma é visivelmente idêntica a da autora no decorrer da lide, bem 

como a do documento de identidade acostado na inicial. Ré que logrou 

êxito em trazer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da 

autora, acostando cópia do contrato do empréstimo com a assinatura e 

documentos da autora, afastando assim, o alegado na inicial. Sentença 

mantida por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da Lei dos 

Juizados Especiais Cíveis. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005028071, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Arriada Lorea, Julgado em 11/09/2014, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 12/09/2014)? Corroborando: ?Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Jurídica c.c. indenização por danos morais - 

autora que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do 

seu direito (art. 333, inciso i, do CPC) juntada aos autos pelo banco réu de 

contrato de cartão de crédito assinado pelo autor inadimplência 

caracterizada inscrição do nome dos devedores nos cadastros de 

inadimplentes que é legítima ausência de ato ilícito a ensejar a pretendida 

condenação em danos morais - sentença mantida recurso improvido. 

(TJ-SP - APL: 1163152520118260100 SP 0116315-25.2011.8.26.0100, 

Relator: Paulo Roberto de Santana, Data de Julgamento: 28/11/2012, 23ª 

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2012)? Do mesmo 

modo, não merece procedência o pedido de condenação da Reclamada 

por danos morais, porquanto não restou comprovada conduta ilícita da 
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Reclamada. Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma 

irregularidade está no agir da parte Reclamante, que na tentativa de se 

eximir de suas obrigações tentou esdruxulamente induzir em erro este 

juízo alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de 

má-fé prevista no artigo 80 do CPC. Eis o entendimento jurisprudencial: ?

APELAÇÃOCIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA 

MANTIDA. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. 1. BAIXA DO FEITO EM 

DILIGÊNCIA. DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS: As provas 

produzidas pela parte ré, nos termos do que dispõe o artigo 333, II, do 

Código de Processo Civil, são suficientes para contrapor o alegado pelo 

requerente e comprovar que a contratação de fato existiu. 2. LITIGÂNCIA 

DE MÁ-FÉ. Mantida a condenação da parte demandante. Inviabilidade de 

condenação do procurador da parte. Precedentes desta Corte e do 

Superior Tribunal de Justiça. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70056465560, Décima Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 

08/10/2013); Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito 

pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela Reclamante. 

Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a Reclamante, na forma do 

artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), levando-se em conta 

os critérios do art. 85, §8º do CPC/2015. Submeto o presente projeto de 

sentença ao MM. Juiz de Direito para os fins estabelecidos no art. 40 da 

Lei 9.099/1995. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001783-27.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001783-27.2019.8.11.0013. REQUERENTE: VANDERLEY RIBEIRO DOS 

SANTOS REQUERIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Cuida-se na 

espécie de Ação de Reparação de danos materiais e morais, visando o 

Reclamante ser compensado e restituído pelos prejuízos que a reclamada 

lhe causou. Consta da inicial que o autor adquiriu na data de 10/03/2018, 

aparelho de telefone celular SAMSUNG GALAXY J-7 PRIME G-610 DUAL 

ROSE QUADRIBAND Nº série 352607097312967, no valor de 

R$1.299,00(um mil duzentos e noventa e nove reais). Ocorre que o 

aparelho celular apresentou defeito durante o período vigente da garantia 

estendida, na data de 24/07/2018, sendo levado a loja para concerto, 

alega o reclamante que por varias vezes voltou a loja, mas foi lhe 

informado que o aparelho ainda não estava pronto e que ainda não haviam 

solucionado o problema. Contestando a inicial a Reclamada alega, que 

após analise e testes do produto constatou-se que o aparelho foi utilizado 

em desacordo com manual, e que conforme relatório técnico o aparelho foi 

entregue a assistência técnica oxidado, ocasionado quando o aparelho é 

inadequadamente exposto à umidade, não restando caracterizada a 

prática de conduta a ensejar a condenação em danos morais, tendo em 

vista que não houve falha na prestação de serviços. Dá analise dos autos 

verifica-se que existe o lado de profissional técnico constatando o 

problema, e o reclamante deixa de apresentar prova em contrapartida de 

que a situação é decorrente de outra origem. Ora, não sendo produzida 

outra prova capaz de respaldar a alegação autoral, há de presumir que as 

informações do profissional técnico que analisou o celular em todas suas 

especificidades retratam a realidade, isto é, que o problema noticiado 

decorre do uso inadequado do produto, situação essa que afasta a 

responsabilidade do fornecedor. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. VÍCIO 

NO PRODUTO. MAU USO DO EQUIPAMENTO EVIDENCIADO. LAUDO DA 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, APONTANDO DANOS NA PLACA 

DO APARELHO. SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA GARANTIA. PARECER 

TÉCNICO QUE PREVALECE, À MÍNGUA DE OUTRAS PROVAS QUE 

INFIRMEM AS CONCLUSÕES DO LAUDO. EXCLUSÃO DA 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. 1. Cuidam-se os autos de ação 

na qual narrou o autor que adquiriu um celular smartphone, marca Alcatel, 

que pouco tempo depois apresentou defeito. Levado à assistência 

técnica, o conserto foi negado, em razão da constatação de que houve 

oxidação da placa do aparelho, culminando na perda da garantia. 2. A par 

do conjunto probatório, embora se trate de clássica relação de consumo, 

com inversão do ônus da prova, não é dispensado o dever do autor de 

fazer prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do 

inciso I do artigo 373 do CPC, o que não foi observado nos autos. 3. 

Partindo-se desse ponto, não se pode fundamentar um juízo de 

procedência, exclusivamente a partir das alegações da parte demandante, 

sobretudo quando existe um laudo técnico atestando o uso inadequado do 

produto, contendo as correspondentes fotografias que avalizam as 

conclusões do laudo. Verifica-se do laudo acostado às fls. 08/09 que o 

aparelho celular apresentava danos oxidação em diversos componentes, 

sendo plausível concluir, até mesmo pelo pouco tempo de uso (pouco mais 

de trinta dias), que tenha sido utilizado ou manuseado de forma 

inadequada. 4. Não foi produzida qualquer prova de que o problema 

reclamado tenha outra origem. Vale dizer que o laudo foi apresentado por 

profissional da assistência técnica especializada, que analisou o produto 

em todas suas especificidades, cuja idoneidade deve ser presumida, à 

míngua de outros elementos que infirmem o que foi constatado. 5. Logo, 

diagnosticado que o problema apresentado no produto decorre de 

manuseio inadequado, a situação autoriza a exclusão da responsabilidade 

do fornecedor pela avaria, em razão da ausência de nexo causal, 

pressuposto básico da responsabilidade civil, descabendo a devolução do 

valor pago. 6. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. 

DEFEITO/VÍCIO. AQUISIÇÃO DE CELULAR. EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA 

NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONTEXTO PROBATÓRIO REMETE Á 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. LAUDO TÉCNICO APONTA MAU USO 

(OXIDAÇÃO - CONTATO COM LÍQUIDO). CULPA EXCLUSIVA DA PARTE 

AUTORA. VEDADA A MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA PELA 

IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO EXTINTIVA 

MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71006876619, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Fabiana Zilles, Julgado em 25/07/2017). 7. Sentença mantida, a teor do 

disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007303225, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 

20/06/2018) Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo 

prova do alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da 

prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, 

conforme o disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Importante frisar, que embora o artigo 6º, VIII, do CDC, estabeleça a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tal previsão legal não 

é absoluta, cabendo à parte Reclamante demonstrar o mínimo de prova 

aos fatos alegados na exordial. Quanto à facilitação de defesa do 

consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa 

em isentar o consumidor de minimamente provar os fatos constitutivos do 

seu direito. Portanto, forçoso reconhecer a ausência de previsão 

contratual para cobertura do sinistro objeto do processo e, por 

conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da 

responsabilidade civil. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência 

dos pedidos da inicial. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de condenar ao pagamento dos 

honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LYZIA SPARANO 

M E N N A  B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001920-09.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ELENI SEVERINO PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER C/C 

INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS proposta por ELENI SEVERINO 

PEREIRA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A. MÉRITO Tratando-se 

de relação de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, 

ou seja, prescinde da prova e da análise da culpa do réu, sendo suficiente 

para configuração do dever de reparar, a demonstração da relação de 

causalidade entre a atividade desenvolvida pelo fornecedor e o dano (art. 

14 do CDC). Destarte, a fim de verificar-se acerca de eventual conduta 

ilícita da parte ré, necessária a análise minuciosa das provas coligidas nos 

autos, o que passo a fazê-lo na sequência. Com efeito, a solução do litígio 

não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo 

Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do 

seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido 

direito. Além disso, segundo a regra contida no artigo 336 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a existência de vinculo 

jurídico entre as partes, com se observa o histórico do pagamento de 

faturas anexado pela reclamada. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste 

à parte autora. Verifica-se que a parte reclamada anexou aos autos 

provas necessárias que ensejam a cobrança devida, que a reclamada 

estava ciente. Por esta razão, devida à cobrança. No presente caso, a 

Reclamante sequer logrou êxito em comprovar a ocorrência de lesão a 

direito de personalidade, ou à dignidade humana, ou situação que tenha 

causado angústia, sofrimento, abalo moral a ponto de causar desequilíbrio 

emocional no consumidor. A reparação por danos extrapatrimoniais 

decorrentes de relação contratual somente é configurada em casos 

excepcionais, em que o inadimplemento ou a má prestação de serviços é 

capaz de atingir direito de personalidade, o que não se verifica no 

presente, não havendo provas de que a parte autora tenha sofrido 

transtornos suficientemente graves a ponto de ensejar a condenação da 

ré na reparação pecuniária. Ora, conforme acima demonstrado nota-se 

que não ocorreu de fato o dano moral, inexistindo assim, por 

consequência o direito do autor a indenização por danos morais. Ante o 

exposto, julgo improcedente a pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia 

S p a r a n o  M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001902-85.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JANIO DE ALMEIDA PAULINO 

REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. 

PRELIMINAR ALTERAÇÃO DO NOME DO POLO PASSIVO Alteração do 

nome do polo passivo de TIM CELULAR S/A para TIM S/A, opino pelo 

acolhimento da preliminar ante a alteração ante a incorporação realizada. 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por JANIO DA ALMEIDA PAULINO em desfavor de TIM S/A. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que a 

parte autora dispensou produção de prova em audiência. Alega a parte 

autora que possuí com a reclamada linha (65) 9 8142 5243, tendo sido 

surpreendido, com a linha inativa, totalmente impossibilitado de realizar e 

receber ligações, sem qualquer razão, pois tinha seus pagamentos em dia 

com a reclamada. Aduz ainda a parte autora que por diversas vezes 

tentou reativar sua linha, conforme protocolos anexos. Diante disso, 

requer a reativação da linha, assim como indenização por danos morais. A 

parte reclamada, apesar de ter apresentado contestação, não logrou êxito 

em suas alegações, tampouco demonstrou por qual motivo cancelou a 

linha do reclamate. Assim, a parte reclamante alega como fato constitutivo 

do seu direito a ilegalidade do cancelamento de sua linha telefônica pela 

reclamada, e esta deixou de instruir os autos com documento hábil que 

demonstrasse que a legitimidade do cancelamento. Diante disso, entendo 

procedente o pedido de reativação da linha (65) 9 8142 5243, o que 

deverá ser feito pela reclamada no prazo de cinco dias após o trânsito em 

julgado dessa decisão. Por fim, não há olvidar que, como vem decidindo 

nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a 

irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização 

por dano moral. Assim, reputa-se existente a relação jurídica obrigacional 

entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano 

causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda 

à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No caso, esses elementos 

me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e 

proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da 

parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a 

reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da 

pretensão contida na inicial para: a) DETERMINAR que a reclamada reative 

a linha (65) 9 8142 5243, no prazo de cinco dias após o trânsito em 

julgado dessa decisão, sob pena de multa de R$ 2.000,00, não se tratando 

de multa diária; b) CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o 

art. 161, § 1º do CTN, contados da citação, extinguindo-se o processo 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, CPC. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia 

S p a r a n o  M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002381-78.2019.8.11.0013. REQUERENTE: EVANY PAULA ARAUJO 

REQUERIDO: E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP Vistos 

etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar 

o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Fundamento e decido. No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Pleiteia a parte autora devolução de valores c/c danos morais alegando má 

prestação do serviço por parte da reclamada, tendo em vista que 

contratou os serviços da reclamada para concluir os estudos 

relacionados ao 2° e 3° ano do ensino médio. Alega a reclamante que o 

serviço ficou acordado no valor total de R$ 1.275,00 (Um Mil, Duzentos e 

Setenta e Cinco Reais), sendo dividido em 1 (uma) parcela de R$ 180,00 

(Cento e Oitenta Reais) como forma de entrada e 5 (cinco) mensalidades 

de R$ 219,00 (Duzentos e Dezenove Reais) a quais foram devidamente 

cumpridas pela autora que parcelou em 10x a fatura referente ao mês 

07/2016 e que quando do pagamento da 9ª parcela deu erro na leitura, em 

contato com a reclamada a mesma orientou que realizasse o pagamento 

da 10ª parcela. Conforme o acordado a reclamante teria que realizar 3 

provas para obter o êxito de conclusão de ensino médio, ocorre a 

reclamante realizou somente uma das três provas, visto que a unidade 

fechou as portas sem qualquer esclarecimento. Alega a reclamante alega 

que procurou o PROCON , e em consenso com a reclamada foi agendada 

a prova para dia 25/03/2017, mas que na data acordada ocorreram 

eleições municipais na cidade conquista do D’ oeste ,e a reclamante não 

pode comparecer, foi acordado que na semana seguinte a reclamada 

entraria em contato para combinar sobre as prova o que não ocorreu, 

motivo pelo qual requer a restituição do valor e indenização por dano 

morais. No mérito, a reclamada alega que não praticou conduta ilícita, pois 

o curso de ensino médio contratado pela reclamante era de período 

exclusivo de 07/03/2016 a07/06/2016 , no qual a reclamante tinha 

obrigação de frequentar as aulas, no entanto a reclamante nunca assistiu 

a nenhuma aula, nunca efetuou qualquer tipo de prova, nem atividade 

escolares, nunca entrou no portal do aluno. Alega ainda a reclamada que 

para tentar ajudar a reclamante a concluir o curso, que já havia terminado 

desde o dia 07/06/2016, por intermédio do Procon fora dado a 

oportunidade da reclamante realizar a prova de conclusão do curso no dia 

25/03/2017, as 08h00, porém a reclamante não compareceu, e nem voltou 

a procura a instituição. Inicialmente deve-se anotar que ao caso presente 

aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor. E, em razão 

de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a Reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Pois bem. 

Compulsando os autos, vê-se que, a reclamada cumpriu com seu ônus 

probatório, uma vez que apresenta documento capaz de comprovar suas 

alegações. Ademais restou comprovado que a reclamada mesmo após o 

término do curso se dispôs a colabora com a reclamante, no intuito de que 

a mesma concluísse o curso, no entanto a reclamante não compareceu no 

dia marcado e não apresentou nos autos justificativa plausível da sua 

ausência . Desta forma, NÃO RESTA DÚVIDAS da comprovada existência 

de colaboração por parte da reclamada, motivo pelo qual não há que se 

falar em restituição. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o dano 

moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno considerável 

a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal. Carlos Bittar, citado 

por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, São Paulo, Editora 

Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com propriedade que: 

"Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da 

subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que 

repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os 

aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da 

consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em 

que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).” Antônio 

Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª 

ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2001, p.1381), 

completa dizendo que: "O mero incômodo, o enfado e desconforto de 

algumas circunstâncias que o homem médio tem de suportar em razão do 

cotidiano não servem para a concessão de indenizações, ainda que o 

ofendido seja alguém em que a suscetibilidade aflore com facilidade.” Ou 

seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o simples 

desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, é 

necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inicialmente, 

diante do exposto, e levando em consideração os documentos juntados a 

defesa, não resta demonstrado o dano sofrido pela reclamante. Assim, 

inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, visto que a reclamada cumpriu com o contrato que foi 

acordado entre as partes. DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, e com 

fulcro no art.487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a ausência de ilícito , bem como 

falta de comprovação do dano moral sofrido pela parte Reclamante. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001776-35.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAILTON MAGIO OAB - MT15839/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001776-35.2019.8.11.0013. REQUERENTE: MARIA JOSE ALVARES DA 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc., Consigno que a questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do disposto no art. 38, da Lei 

n.º 9099/95. É o suficiente a relatar, passo a análise do Mérito. No caso 

em questão é patente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

nas relações jurídicas em que figure instituições financeiras, a qual já 

encontra pacificada. O STJ já havia sumulado a matéria, consoante 

Súmula 297 que firmou a posição: “O Código de Defesa do Consumidor é 

aplicável às instituições financeiras”. Inicialmente, ressalto que conforme 
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se depreende dos documentos acostados à inicial, referido débito 

questionado pela parte autora seria inexistente. Diante disso, pede 

indenização pelos danos experimentado, por ver seu nome inscrito nos 

órgãos de proteção ao crédito. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor é da parte Ré, 

consoante art. 373, II, CPC. Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao 

réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Em suma, a parte reclamada não prova a existência do 

débito, de molde a propiciar o afastamento das teses lançadas na inicial. 

Uma vez que a reclamante alega em inicial que quitou as faturas para 

então pedir que a reclamada excluísse a linha telefônica, ainda retornado 

ligações para informar que não tinha mais débito– protocolo nº 

201700138597211. No entanto a reclamada não se desincumbiu, de 

provar ao contrario do que alega a reclamante. Relevando a ausência de 

comprovação da regularidade do débito pelo qual a parte autora foi 

inscrita, de nenhuma valia tem a tese de que o cadastro decorre de 

exercício regular de direito, dada a impossibilidade de que seja a parte 

autora responsabilizada por débito para o qual não concorreu e/ou tirou 

proveito. In casu, competia a parte Ré provar que os valores são devidos, 

ônus do qual não se desincumbiu. Portanto, a declaração de inexistência 

de débito é medida que se impõe. DANOS MORAIS No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. DISPOSITIVO. Por tais considerações, e em consonância com 

o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO e, em 

consequência; 1. DECLARAR inexistente o débito valor R$ 684,10 

(seiscentos e oitenta e quatro reais e dez centavos referente ao contrato 

n. 0005099530699253, objeto da lide, com a exclusão definitiva do nome 

da parte Autora nos órgãos de proteção ao crédito SCPC / SERASA; 2. 

CONDENAR a reclamada a pagar a parte autora o valor de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir da citação. Sem custas e honorários (arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 

Lyz ia  Sparano Menna Barre to  Fer re i ra  Ju íza  Le iga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-13.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JANIELE YANARAS SILVA RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000316-13.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JANIELE YANARAS SILVA 

RAMOS REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL 

HONDA LTDA Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 

não haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação de 

obrigação de fazer, com pedido de indenização por danos morais E tutela 

provisória de urgência, proposta por Janielle Yanaras Ramos em face de 

Administradora de Consórcio Nacional Honda. Fundamento e decido. 

Consigno cuidar-se de relação de consumo. As condições maiores para a 

produção probatória, neste caso, estão com a reclamada; portanto, 

patente a hipossuficiência da parte reclamante e, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do 

CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe 

à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as suas assertivas é fato extintivo de direito, nos termos do 

art. 373, inciso II, do CPC. Aduz a reclamante que aderiu ao grupo de 

consórcio da reclamada, adquirindo uma moto Honda CG 160 FAN ESDI 

2018/2018, no valor de R$ 13.683,58 ( treze mil, seiscentos e oitenta e 

três reais e cinquenta e oito centavos). Alega a reclamante que pactuou 

com a reclamada o pagamento do lance no valor de R$ 2.052,54 (dois mil, 

cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), e que as parcelas 

diminuiriam, com esse lance. Aduz a reclamante que foi até o setor 

financeiro e que foi emitido boleto referente ao mês de julho que viera no 

valor combinado, todavia a reclamante não consegui pagar o boleto no 

mesmo dia, vindo a procurar casa lotérica, que não efetuou o pagamento 

pois o boleto estava vencido, no mês agosto a reclamante foi surpreendia 

com o valor de 645.23 ( seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e três 

centavos ) referente aos meses de junho e julho ao questionar o 

financeiro quanto ao valor de R$ 324,08 contido na fatura ao invés de 

263,12 (duzentos e sessenta e três reais e doze centavos), obteve a 

resposta de que a parcela nesse último não constava em seu sistema e 

não era esse o valor da parcela do consórcio. Desde então, a reclamante 

não mais conseguiu retirar qualquer boleto nos moldes inicialmente 

ofertados no ato da venda do consórcio, bem como não efetuou mais os 

pagamentos devido ao alto valor da parcela. Em contestação a reclamada 

valor de R$2.052,54 (dois mil, cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro 

centavos), no mês de junho, sendo que, conforme solicitado pela 

consorciada, este foi diluído nas prestações a partir do mês seguinte 

(07/2018), lance (R$ 2.052,54) por 36parcelas, o valor diluído em cada 

parcela é de R$ 57,01. Com isso, se a parcela inicial era de R$385,05, 

subtraindo o valor de R$57,01 em cada parcela, o valor da parcela 

reduziria para R$328,04 e não R$263,12. Alega a reclamada que nos 

meses em que os consorciados não efetuam o pagamento de sua parcela 

no vencimento, são devidos valores a título de juros e multa pelo 

inadimplemento, não havendo o que se falar em emitir as parcelas 

vencidas em valor inferior ao devido, eis que a reclamante deu causa a 

sua mora, devendo arcar com os juros por ela causados. Pois bem. 

Compulsando os autos, verifica-se que a razão assiste a reclamada, uma 

vez que restou comprovado que não há irregularidade no contrato. Não 

há, portanto, que se falar em violação aos direitos do consumidor, diante 

de se tratar, a presente demanda, de atitude lícita, contratualmente 

prevista e com aparo na legislação vigente. Assim, verifico não restar 

preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco 

no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que 

restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados 

na exordial. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei 

Federal nº 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Lyz ia  Sparano Menna Barre to  Fer re i ra  Ju íza  Le iga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000310-06.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JUCELINO FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, MASTERCARD BRASIL LTDA 

Vistos. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do 

disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA MASTERCARD Primeiramente, deve ser acolhida a preliminar 

de ilegitimidade passiva suscitada pela reclamada Mastercard, nos moldes 

do Enunciado 6.10. da Quarta Turma Recursal, conforme abaixo disposto: 

"A empresa bandeira do cartão de crédito, mera licenciadora da marca 

perante a instituição financeira, não responde por atos desta perante o 

consumidor diante da ausência de nexo de causalidade. É o suficiente a 

relatar, passo a análise do Mérito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pleiteia a parte autora 

declaratória de inexistência de débito c/c repetição indébito e indenização 

por danos morais alegando ter sido vítima de fraude por clonagem de 

cartão de crédito, já que seus dados e cartão de crédito teriam sido 

utilizados por terceiros para compras. Informa que tomou conhecimento da 

suposta fraude no momento em que ao pagar a fatura de seu cartão, 

constavam compras não realizadas pelo reclamante, quando então 

registrou um boletim de ocorrência. Alega o reclamante que entrou em 

contato com o serviço de atendimento ao cliente, e relatou o ocorrido, 

tendo este informado de que o cartão seria cancelado e o valor restituído 

em sua conta, mas o cancelamento só ocorreu no mês de setembro e foi 

cobrado as parcelas referentes aos meses de setembro, outubro, 

novembro, dezembro e janeiro. Pois bem. Dá analise dos autos verifica-se 

que não há provas suficientes nos autos para análise da demanda, uma 

vez que a falha na prestação de serviço nos moldes relatados pelo 

reclamante, não restou devidamente comprovada. Isso porque, apesar de 

alegar que teve prejuízo com a transação, já que seu cartão de crédito 

teria sido utilizado por terceiros, constatou-se que a despesa objeto da 

demanda, foi realizada de forma segura, por meio do uso do cartão 

magnético, o que descaracteriza a alegação de fraude. Além disso, não é 

crível que um fraudador tenha feito compra no valor de R$ 950,00 

(Novecentos e cinquenta reais), parcelados em 10x, com um limite 

disponível de R$ 3.023,62 (Três mil, vinte e três reais, sessenta e dois 

centavos), deixando disponível um limite de R$ 2.073,62 (Dois mil, setenta 

e três reais, sessenta e dois centavos), pelo contrário os fraudadores tem 

o hábito de no mesmo dia realizar todas as transações possíveis no 

cartão, por exemplo, saques, compras até findar o limite disponível no 

cartão de crédito, inclusive até tentativa de empréstimos consignados ou 

cheque especial situação em que realiza os saques no mesmo dia. Sendo 

assim, entendo que não há provas que justifiquem a responsabilidade da 

requerida quanto as movimentações que informa ser decorrente de 

fraude, haja vista que o cartão possui inclusive senha pessoal 

intransferível, sendo responsabilidade da vítima em caso de 

compartilhamento de sua senha pessoal a terceiros. Não sem propósito, a 

parte autora não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, 

embora possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável 

a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido à 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Ante o 

exposto, opino pela improcedência da pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia 

S p a r a n o  M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-06.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR OAB - MT24197-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000310-06.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JUCELINO FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA, MASTERCARD BRASIL LTDA 

Vistos. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do 

disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DA MASTERCARD Primeiramente, deve ser acolhida a preliminar 

de ilegitimidade passiva suscitada pela reclamada Mastercard, nos moldes 

do Enunciado 6.10. da Quarta Turma Recursal, conforme abaixo disposto: 

"A empresa bandeira do cartão de crédito, mera licenciadora da marca 

perante a instituição financeira, não responde por atos desta perante o 

consumidor diante da ausência de nexo de causalidade. É o suficiente a 

relatar, passo a análise do Mérito. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Pleiteia a parte autora 

declaratória de inexistência de débito c/c repetição indébito e indenização 

por danos morais alegando ter sido vítima de fraude por clonagem de 

cartão de crédito, já que seus dados e cartão de crédito teriam sido 

utilizados por terceiros para compras. Informa que tomou conhecimento da 

suposta fraude no momento em que ao pagar a fatura de seu cartão, 

constavam compras não realizadas pelo reclamante, quando então 

registrou um boletim de ocorrência. Alega o reclamante que entrou em 
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contato com o serviço de atendimento ao cliente, e relatou o ocorrido, 

tendo este informado de que o cartão seria cancelado e o valor restituído 

em sua conta, mas o cancelamento só ocorreu no mês de setembro e foi 

cobrado as parcelas referentes aos meses de setembro, outubro, 

novembro, dezembro e janeiro. Pois bem. Dá analise dos autos verifica-se 

que não há provas suficientes nos autos para análise da demanda, uma 

vez que a falha na prestação de serviço nos moldes relatados pelo 

reclamante, não restou devidamente comprovada. Isso porque, apesar de 

alegar que teve prejuízo com a transação, já que seu cartão de crédito 

teria sido utilizado por terceiros, constatou-se que a despesa objeto da 

demanda, foi realizada de forma segura, por meio do uso do cartão 

magnético, o que descaracteriza a alegação de fraude. Além disso, não é 

crível que um fraudador tenha feito compra no valor de R$ 950,00 

(Novecentos e cinquenta reais), parcelados em 10x, com um limite 

disponível de R$ 3.023,62 (Três mil, vinte e três reais, sessenta e dois 

centavos), deixando disponível um limite de R$ 2.073,62 (Dois mil, setenta 

e três reais, sessenta e dois centavos), pelo contrário os fraudadores tem 

o hábito de no mesmo dia realizar todas as transações possíveis no 

cartão, por exemplo, saques, compras até findar o limite disponível no 

cartão de crédito, inclusive até tentativa de empréstimos consignados ou 

cheque especial situação em que realiza os saques no mesmo dia. Sendo 

assim, entendo que não há provas que justifiquem a responsabilidade da 

requerida quanto as movimentações que informa ser decorrente de 

fraude, haja vista que o cartão possui inclusive senha pessoal 

intransferível, sendo responsabilidade da vítima em caso de 

compartilhamento de sua senha pessoal a terceiros. Não sem propósito, a 

parte autora não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, 

embora possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o 

Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6º, inciso VIII, não é viável 

a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a 

exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o 

ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, 

quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite 

transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a 

obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, 

com a inversão, a produção daquelas provas que, devido à 

hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Ante o 

exposto, opino pela improcedência da pretensão contida na inicial, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. Lyzia 

S p a r a n o  M e n n a  B a r r e t o  F e r r e i r a  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003054-71.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO GUILHERME GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ86235-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT14099-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003054-71.2019.8.11.0013. REQUERENTE: FABIO GUILHERME 

GONCALVES DA SILVA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM Vistos, 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, uma vez que não houve pedido de produção de provas em 

audiência de instrução. COMPLEXIDADE DA CAUSA- NECESSIDADE DE 

PERÍCIA Rejeito a preliminar de incompetência de juízo para o deslinde do 

processo por necessidade de prova pericial, posto que as provas 

existentes nos autos se mostram suficientes para a elucidação da 

questão. MÉRITO Alega o autor, na inicial, que trafegava com sua 

motocicleta quando sofreu um acidente ocasionado por um fio telefônico 

que estava atravessado na rua, e se enrolou em seu pescoço fazendo 

com que o autor caísse da moto. Alega que sofreu danos estéticos e 

morais, pela angústia decorrente da ofensa à sua integridade física. Em 

análise atenta ao que consta nos autos, que se trata de concessionária de 

serviço público, a sua responsabilidade é objetiva decorrente do art. 22, § 

único, c/c art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, bem como 

do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Como cediço, a concessionária 

de serviço público responde objetivamente pelos danos causados. Nestes 

termos, para o surgimento da obrigação do dever de indenizar, não se 

exige a prova da culpa, bastando que reste claro o nexo de causalidade 

entre o ato e o dano. Em análise da contestação, é possível verificar que 

as alegações do autor foram rebatidas pela ré, que afirmou que não houve 

comprovação de que o referido fio seria da empresa. Sobre o tema, 

oportuna a seguinte lição: Assim, a responsabilidade civil das pessoas 

jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado 

prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo 

objetiva. Essa responsabilidade objetiva exige a ocorrência dos seguintes 

requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência 

de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e 

ausência de causa excludente da responsabilidade estatal. (Direito 

Constitucional, Alexandre de Moraes, Ed. Atlas, 9ª. edição, São Paulo, p. 

335). Destarte, para a configuração da responsabilidade civil objetiva 

basta, pois, que se comprove a conduta lesiva (comissiva ou omissiva), o 

dano sofrido e o nexo de causalidade entre um e outro. A 

responsabilização da empresa, que se presume nessa hipótese, somente 

pode ser afastada caso se comprove cabalmente a ocorrência de caso 

fortuito, de força maior, ou de culpa exclusiva da vítima. Caberia à ré 

comprovar que o fio solto não erra da empresa, nos temos do art. 6º, VIII, 

do CDC. Desta forma, presente o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo entre 

um e outro, não existem duvidas acerca do dever de reparar o dano 

causado. Quanto ao dano moral, entendo-o caracterizado, na espécie. 

Sabe-se que dano moral é aquele que afeta a psique da pessoa 

extrapolando o plano material, que nem sempre é diretamente afetado. É o 

que ensina SILVIO RODRIGUES: "Diz-se que o dano é moral quando o 

prejuízo experimentado pela vítima não repercute na órbita de seu 

patrimônio. É a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, mas que 

não envolve prejuízo material". (Direito Civil, São Paulo: Saraiva, 2007, 

Volume 4, p. 33). Assim, diante da confiança depositada nas empresas 

concessionárias de serviço público, aliada à angústia por ter tido sua 

integridade física colocada em risco por falha na prestação do serviço, 

tenho que o dano moral é evidente. Cabe perquirir, agora, acerca do valor 

da indenização. Conquanto a lei não indique os elementos que possam 

servir de parâmetro para se estabelecer o valor da indenização, dispõe 

que deve ser pautada com base na extensão do dano (art. 944 do CC), 

sendo do prudente arbítrio do julgador tal ponderação. Assim, havendo 

comprovação da falha na prestação de serviços, há que se falar em 

obrigação indenizar o requerente pelo dano causado. Ante o exposto, 

julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para: a) 

CONDENAR a reclamada ao pagamento da importância de 3.000,00 (três 

mil reais), a titulo de dano estético. b) CONDENAR a reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos 

morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de 

mora de 1% ao mês, da citação, extinguindo-se o processo com resolução 

do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002937-80.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BUENO MAMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEI EDILENE PEREIRA DAN OAB - MT24677/O (ADVOGADO(A))
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MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO OAB - MT24817/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - RJ53588-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002937-80.2019.8.11.0013. REQUERENTE: LUIZ BUENO MAMORE 

REQUERIDO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos.. Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando-se os autos depreende-se a desnecessidade 

de dilação probatória, pois o feito encontra-se devidamente instruído com 

provas documentais suficientes para a formação do convencimento do 

julgador. Assim, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo 

Civil, é cabível o julgamento antecipado do feito. Outrossim, presentes os 

pressupostos de constituição e de validade do processo, bem como as 

condições da ação, superadas as preliminares suscitadas, nulidades a 

declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a serem 

resolvidas, passa-se à análise do mérito. Depreende-se dos autos 

principais que a parte autora vem frequentemente sendo incomodada pelo 

reclamado sob o argumento de que possui débito no valor de R$ 340,38 

(trezentos e quarenta reais e trinta e oito centavos), são realizadas 

diariamente ligações, envio de sms, mensagens via Whattsapp. Alega o 

reclamante que a suposta divida é referente ao contrato de nº 

0004152740832565005, com vencimento aos 21/09/2017, no valor original 

de R$200,83 (duzentos reais e oitenta e três centavos), e que o 

reclamante desconhece o referido contato, não possuindo qualquer 

relação com a empresa reclamada. Todavia, afirma peremptoriamente a 

parte autora que desconhece a dívida em questão, requer indenização 

pelos danos de ordem moral. A reclamada, ao seu turno, afirma que o 

reclamante contratou em 20/01/2017 através de corretor seguro auto de 

um Voyage, tendo sido parcelado em 5 parcelas de R$428,27. 

Posteriormente, em 04/2017 foi cobrada a 3ª parcela de R$428,26 mais a 

1ª parcela de R$117,07 de um outro seguro lançado em 03/2017, pois o 

reclamante substituiu o veículo VOYAGE por um Honda Fit, sendo este 

também parcelado em 5 vezes. Conforme demonstrado pelo reclamado, 

Em 05/2017 foi cobrada a 4ª parcela de R$428,26 referente ao primeiro 

seguro auto, e a 2ª parcela de R$117,07, referente ao segundo seguro 

auto. Alega o reclamado que a fatura em aberto se refere ao vencimento 

em 08/2017 foi cobrado o residual dos encargos mais a 5ª parcela do 

seguro auto, num total de R$150,88, não havendo pagamento. Com efeito, 

a ré demonstra nos autos a realização do negócio jurídico, juntando telas 

de seu sistema no qual resta comprovado o pacto entre autor e ré. Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

divida e a legalidade da cobrança. Ademais, há nos autos prova de que o 

autor adimpliu fatura referente aos serviços prestados pela reclamada, o 

que indica, sem maiores digressões, a existência de relação jurídica entre 

as partes. Logo, demonstrada está a origem do débito, conclui-se que a ré 

agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É 

oportuno salientar que a prova de quitação enquanto prova constitutiva do 

direito é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por 

inexistir nos autos comprovante de pagamento, legitima se mostra a 

cobrança por parte da ré. Ante o exposto, reputo no presente caso não 

assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a relação 

jurídica firmada com a ré, se conclui que a ré atuou legitimamente, não 

praticando qualquer ilícito no presente caso. Ante o exposto, opino pela 

improcedência da pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. LYZIA SPARANO MENNA 

B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002995-83.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOSUE CORDEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA GRAZIELA PINTO FERNANDES DE OLIVEIRA OAB - MT13680-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002995-83.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JOSUE CORDEIRO DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO PAN Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por 

JOSUE CORDEIRO DE SOUZA contra BANCO PANAMERICANO S/A, 

alegando ter descoberto em sua folha de pagamento diversos descontos, 

de empréstimo consignado e cartão de credito , no entanto desconhece a 

contratação, motivo pelo qual requereu a procedência dos pedidos e por 

fim, objetiva a declaração de inexistência de negócio jurídico e 

recebimento de indenização por danos materiais e morais. A reclamada em 

contestação alega em sede preliminar incompetência do juízo para o 

deslinde do processo por necessidade de prova pericial, contudo rejeito a 

preliminar arguida, uma vez que as provas existentes nos autos se 

mostram suficientes para a elucidação da questão. Rejeito o pleito 

referente à impugnação do pedido de deferimento de justiça gratuita, uma 

vez que o momento oportuno para o requerimento de gratuidade se revela 

na interposição de recurso inominado. Somente com a prática deste ato 

ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, 

pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de ser generalizada (por 

determinação da Lei 9.099/95) e abre-se, então, a possibilidade de 

incidência da Lei 1.060/50. Preliminares rejeitadas. É o relatório. 

Compulsando os autos, verifica-se ter a matéria cunho eminentemente 

documental, onde as provas juntadas permitem, de forma segura, o 

julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. No que tange a incompetência do Juizado Especial, 

fundada na tese de que há necessidade de produção de prova pericial 

complexa, não deve prosperar eis que, no caso, as provas produzidas até 

o momento processual são hábeis para julgamento da lide. Passo ao 

exame do MÉRITO. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquela a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

argumentos alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Outrossim, não podemos 

confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A 

inversão do ônus da prova é técnica de julgamento. A Reclamada tem o 

ônus de provar aquilo que é apto dentro de sua realidade. Assim, a parte 

Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. 

Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos o 

Reclamado a comprovar todas a nuances fáticas e legais, mesmo aquelas 

que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A regra 

insculpida no Código de Defesa do Consumidor é clara: a defesa não tem 

que provar o ordinário, mas sim o extraordinário! Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 612 de 1008



o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Pois 

bem. No caso em comento, verifica-se que a Reclamada juntou Faturas, 

demais documentos comprobatórios. Através de análise minuciosa dos 

autos fica evidente a RELAÇÃO CONTRATUAL LEGITIMA entre as partes, 

o extrato de utilização dos serviços. Desta forma, NÃO RESTA DÚVIDAS 

da comprovada existência da relação contratual, assim como do 

conhecimento da parte. Outrossim, é interessante ressaltarmos que o 

dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause transtorno 

considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no pessoal. 

Carlos Bittar, citado por Yussef Said Cahali (Dano moral, 2º ed. revista, 

São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1998, p.20), aduz com 

propriedade que: "Qualificam-se como morais os danos em razão da 

esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, 

em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que 

atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da 

pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração 

social).” Antônio Jeová Santos, citado por Rui Stoco (Tratado de 

Responsabilidade Civil, 5ª ed. revista, São Paulo, Editora Revista dos 

Tribunais, 2001, p.1381), completa dizendo que: "O mero incômodo, o 

enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem 

de suportar em razão do cotidiano não servem para a concessão de 

indenizações, ainda que o ofendido seja alguém em que a suscetibilidade 

aflore com facilidade.” Ou seja, para que se possa falar em dano moral, 

não basta o simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever 

de indenizar, é necessária a prova de que o fato tenha causado 

sofrimento, vexame ou humilhação ou que tenha atingido a honra, a 

dignidade, a reputação, a personalidade ou o conceito pessoal ou social 

do indivíduo. Assim, inexistem motivos que justifiquem o alegado dano 

moral sofrido pela parte Reclamante inexistindo assim, por consequência o 

direito da parte Reclamante a indenização por danos morais. DISPOSITIVO 

Diante de todo o exposto, e com fulcro no art.487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial, ante a 

ausência de provas da não contratação, bem como falta de comprovação 

do dano material e moral sofrido pela parte reclamante, extinguindo-se o 

processo com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se 

os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Decisão 

sujeita à homologação do Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz de Direito, ao 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003011-37.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO REIZ ALMIRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES GONCALVES OAB - MT0013850A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003011-37.2019.8.11.0013. REQUERENTE: CRISTIANO REIZ ALMIRON 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, caput, da Lei 

9.099/95. Trata-se de reclamação alegando a parte reclamante que após 

ser atingida pelo curto-circuito, constou que o medidor da energia 

funcionava de forma contínua, o que gerou ao reclamante uma fatura 

referente a maio/2017 no valor de R$ 497,38 e em junho/2017 de R$ 

170,12, valores superiores o da media, motivo pelo qual o reclamante não 

conseguido arcar com debito, seu fornecimento foi suspenso por 2 dias, 

sendo somente religado após o autor firmar um Termo de Confissão de 

Dívida (Contrato 02801362), assumindo o compromisso de pagar à ré o 

montante de R$ 684,58. Ao final, pugnou o reclamante pela condenação 

da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais e matérias. 

É a suma do essencial. Os autos estão maduros para a prolação de 

sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, não havendo 

vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios 

constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu 

consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos 

processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação. Observo 

ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do CPC/2015 por 

afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que suficientes à menção 

neste ato sentencial, dos elementos de convicção do juízo, o que vem 

corroborado pelo Enunciado 162 do FONAJE. Cumpre destacar que, no 

caso em apreço não será necessária a designação de audiência de 

instrução em julgamento, por ser matéria de prova documental, estando 

alias os presentes autos instruídos com a documentação necessária, 

considerando que o juiz é o destinatário da prova, a ele cabe apreciar a 

necessidade ou não de sua realização, para o fim de firmar seu 

convencimento e proferir julgamento a respeito da lide. Assim, passo a 

analise do mérito da presente destacando que o feito amolda-se nos 

requisitos para julgamento antecipado da lide elencados no art. 355, I e II 

do Novo Código de Processo Civil. No mérito a demanda é parcial 

procedente. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando 

patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais 

apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua 

procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas é fato 

extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC/2015. Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte Reclamante recebeu fatura com aumento 

injustificado, e que mesmo buscando a empresa reclamada para efetuar 

as contestações de consumo, não obteve êxito. Percebe-se, também, que 

o consumo autoral mantém o mesmo padrão, demonstrando que realmente 

foi uma cobrança atípica. Pois bem. Resta claro e incontroverso nos autos 

de que houve aumento significativo no valor da fatura contestada pela 

parte reclamante. Em sua defesa, a reclamada sustenta que a fatura é 

devida, da qual foi faturado pela média. Contudo, não fora comprovado 

que foi realizado nenhum procedimento que comprovasse o desvio, 

portanto, incabível a cobrança. Ademais, o consumo Autoral no mês 

contestado na presente demanda, apresenta consumo superior aos 

meses anteriores. Assim, entendo que não logrou êxito em comprovar o 

alegado impedimento da leitura, ônus que lhe incumbia. Além do mais, a 

demonstração de situação excepcional incumbe à concessionária, sendo 

impossível exigir da parte autora a produção de prova negativa. Nesse 

sentido, verbis: ?APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ÁGUA. 

SERVIÇO ESSENCIAL. REPETIÇÃO DE INDÈBITO. PLUS PETITIONIBUS. O 

fornecimento de água é considerado serviço essencial, devendo ser 

prestado de modo adequado e eficaz, como disposto no artigo 6º, inciso 

X, da Lei nº 8.078/90. Assim, não obstante a necessidade de 

contraprestação pelo usuário, o valor do serviço deve estar vinculado à 

quantidade de água efetivamente consumida, dentro dos critérios 

estabelecidos em lei. O débito deve ser aferido com base em elementos 

objetivos, e, obviamente, dispondo o consumidor de meios para questionar 

eventual cobrança que entenda excessiva, sendo necessária 

comprovação por parte da concessionária quanto ao que foi efetivamente 

consumido. Assim, merece guarida a pretensão do autor, porquanto a 

fatura que causou sua irresignação mostra um valor exorbitante frente à 

média de consumo de meses anteriores e posteriores. Porém, não tem 

aplicação o disposto no artigo 940 do Código Civil, com a penalidade de 

repetição dobrada do valor indevidamente pretendido ou aquele 

equivalente à dívida inexistente em razão da ausência de comprovada 

má-fé da concessionária Apelo parcialmente provido.? (Apelação Cível Nº 

70018548032, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
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João Armando Bezerra Campos, Julgado em 02/05/2007). ?JUIZADOS 

ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. CONSUMIDOR. VALOR EXORBITANTE DA CONTA DE 

ÁGUA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR DE DEMONSTRAR A 

EXATIDÃO DA MEDIÇÃO. EMISSÃO DE NOVA FATURA COM BASE NO 

CONSUMO MÉDIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não obstante 

a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova 

que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média do 

consumo, cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão 

da medição, conforme regra do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 2. 

Se nada há nos autos a demonstrar a regularidade da medição 

questionada, em montante muito superior à média anterior e posterior do 

fornecimento, a emissão de nova fatura com base no consumo médio dos 

seis meses anteriores, conforme adequadamente assegurado pelo juízo 

de origem, é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido. 

Sentença mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento 

servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/09 e 46 

da Lei n. 9.099/95. Sem honorários, em razão da inexistência de 

contrarrazões.? (Acórdão n. 573585, 20110111930250ACJ, Relator 

SANDRA REVES VASQUES TONUSSI, 3ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais do Distrito Federal, julgado em 20/03/2012, DJ 21/03/2012 p. 

265). Por oportuno, destaco a verificação de irregularidade na medição do 

consumo deve ser acompanhada de laudo pericial, o que não consta nos 

autos. Nesse sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA COM BASE NA 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DO LAUDO TÉCNICO 

EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - SUSPENSÃO INDEVIDA DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - 

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores exorbitantes com base na 

recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia 

tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- Inexistindo laudo técnico emitido com 

certificação ABNT NBR ISO 9001, a declaração de inexistência do débito é 

medida que se impõe. 3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da 

conduta, qual seja a suspensão do fornecimento de energia, ocorrendo o 

chamado dano in re ipsa. 4- Com relação ao valor indenizatório a título de 

dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, 

pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade 

com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para 

compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar 

enriquecimento ilícito. 5- Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ/MT - 

Recurso Inominado nº 0059138-53.2016.811.0001, turma recursal única, 

juíza relatora designada Valdeci Moraes Siqueira, Data do Julgamento: 

03/03/2017). Evidencia-se que os fatos narrados na exordial 

apresentaram-se verossímeis, Quanto ao dano material há que se falar eis 

que o reclamante parcelou o débito. No que tange a pretensão 

indenizatória referente aos danos morais supostamente vivenciados, 

entendo que o pleito merece juízo de procedência. No presente caso, a 

parte reclamante ter seu fornecimento suspenso por 2 dias demonstrou 

ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados na inicial. No que tange ao 

quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à 

vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. A indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar 

o sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Novo Código de Processo Civil de 2015, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para: a) CONDENAR a Requerida ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

dano moral, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e 

correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ). b) 

CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$1.369,16 (mil trezentos e 

sessenta e nove reais e dezesseis centavos) a titulo de danos matérias a 

ser acrescido de correção pelo INPC e de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito. Sem 

custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga. 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000426-12.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GADOFORT PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE LUIZ RODRIGUES DE NORONHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000426-12.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GADOFORT PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME REQUERIDO: JORGE LUIZ RODRIGUES DE 

NORONHA Vistos etc. Relatório dispensado pelo art.38 da Lei 9.099/95 

Passo a decidir A presente ação, interposta pelo Reclamante, em desfavor 

do Reclamado, trata-se de uma cobrança de cheque prescrito. A 

prescrição, em matéria civil, extingue o crédito, nos termos do artigo 206, § 

5º, I, do Código Civil: “Art. 206. Prescreve: § 5o Em cinco anos: I - a 

pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

público ou particular.” A ação para cobrança da dívida, aqui intitulada 

como cheque, prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data de seu 

vencimento, ou seja, o último cheque apresentado pelo Reclamante, 

prescreveu na data de 28 de janeiro de 2019. No caso em tela, verifica-se 

que a presente ação corre apenas para recebimento dos valores 

decorrente dos presentes cheques. Compulsando os autos, verifica-se 

que a prescrição ocorreu em 28 de janeiro de 2019, tempo superior ao 

necessário para reconhecimento da prescrição da dívida. Isto posto, opino 

pelo julgamento do processo com resolução de mérito para o fim de 

pronunciar a prescrição nos termos do Art. 487, II, CPC e do artigo 206, § 

5º, I, do Código Civil, ante o decurso de tempo necessário para o 

reconhecimento da prescrição. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. LYZIA SPARANO 

M E N N A  B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002624-22.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON BENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GUAPORE EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002624-22.2019.8.11.0013. REQUERENTE: CLEITON BENTO DA SILVA 

REQUERIDO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GUAPORE EIRELI 

- ME Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, 

deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não 

haver necessidade de dilação probatória. Cuida-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais proposta por CLEITON BENTO 

DA SILVA em face de CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES 

GUAPORE EIRELI-ME, diante da suposta falha na prestação dos serviços. 

Trata-se de relação de consumo, e, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que àquela a demonstrar a sua procedência, por este motivo, 

aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, 

com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Ademais, há 

que se esclarecer que as disposições previstas no Código de Defesa do 

Consumidor são perfeitamente aplicáveis ao presente caso, uma vez que 

a relação jurídica entabulada entre o Reclamante e a Reclamada é de 

consumo. MÉRITO Em analise dos autos, verificasse que o reclamante 

iniciou o processo em 2012, e somente no ano de 2016, retornou a auto 

escola para dar andamento no processo, diante das provas juntadas pela 

reclamada, verifica-se que a razão não assiste ao autor. A Resolução 168 

de 2004 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabelece que o 

processo de habilitação tem a validade de 12 meses, a partir da data de 

requerimento. Ou seja, a partir do momento que o candidato é inscrito. 

Contudo verifica-se que por inércia do reclamante o processo de 

habilitação foi extinto, assim não há que se falar em falha na prestação de 

serviço da reclamada, não tendo agido com ilegalidade, portanto não há 

que se falar em responsabilidade da reclamada. Danos morais Não é caso, 

contudo, de ressarcimento por dano moral. Para que se viabilizasse, na 

espécie, pedido de reparação, seria necessária a comprovação do 

prejuízo moral, mediante demonstração cabal de que, do fato, decorreu 

dor e sofrimento físico e/ou emocional ao autor, com evidentes reflexos 

em sua vida pessoal, muito além do mero aborrecimento. Destarte, 

incumbia ao recorrente o esforço probatório no sentido de demonstrar tais 

danos, com reflexos em sua vida pessoal e/ou profissional, o que não 

ocorreu. Portanto, entendendo ausentes os requisitos previstos nos arts. 

186 e 927 do CC/02, não há que se falar em dano extrapatrimonial. 

DISPOSITIVO Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Submeto, nos termos do art. 40 da 

Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação 

por parte do juízo. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza 

Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000742-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ALVES BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000742-25.2019.8.11.0013. REQUERENTE: JORGE ALVES BARBOZA 

REQUERIDO: CAB PONTES E LACERDA LTDA Vistos, Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE 

CIVIL POR DANOS MORAIS proposta por JORGE ALVEZ BARBOZA em 

desfavor de CAB CUIABÁ – S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Não se faz necessária a 

realização de audiência instrução, já que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar 

necessária à formação do seu convencimento. AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA. JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE 

MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO 

JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO PROVIMENTO. 1. Não 

configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, 

devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por 

desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a 

instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à 

formação do seu convencimento. 2. Inviável o recurso especial cuja 

análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do 

STJ). 3. Para a caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos 

artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, §§ 1º e 

2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a 

demonstração da similitude fática e da divergência na interpretação do 

direito entre os acórdãos confrontados, não bastando a simples 

transcrição de ementas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(STJ - AgRg no AREsp: 264923 MS 2012/0254341-4, Relator: Ministra 

MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/10/2014, T4 - QUARTA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014) No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. MÉRITO Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de indenização por danos 

morais, por compensação de falha na prestação de serviços da 

Reclamada, na execução do corte indevido no fornecimento de água, de 

titularidade da parte autora. A parte Reclamante alega que é possuidor do 

imóvel onde consta a matrícula nº 405625-6 junto a Requerida, teve seu 

fornecimento de energia suspenso por funcionários da Reclamada, sem 

ao menos ter sido notificada quanto ao procedimento de corte. Afirma que 

estava adimplente com as faturas de consumo do imóvel, o que torna a 

suspensão dos serviços ilegal e abusiva. Sustenta que após entrar em 

contato com a Reclamada, tomou conhecimento que o hidrômetro instalado 

no seu imóvel não correspondia ao cadastrado no sistema da empresa ré, 

situação essa que acarretou o corte no fornecimento de água. Assim, 

alega como fato constitutivo do seu direito a ocorrência do ato ilícito 

praticado pela concessionária do serviço público, no momento que 

procedeu ao corte de água em sua residência, requerendo ao final 

indenização pelos danos morais sofridos. De outro lado, a Reclamada 

argumentou que efetuou a suspensão do fornecimento de água, de 

titularidade da parte autora, em razão da inadimplência nas faturas de 

consumo referentes aos meses 12/2018. Afirma que a parte autora foi 

notificada quanto ao não pagamento do débito, tornando legítima a 

suspensão dos serviços. Analisando detidamente as provas produzidas 

nos autos do processo, verifico que a ocorrência do corte ficou 

devidamente comprovado, conforme os próprios documentos juntados 

pela Reclamada. No caso, percebe-se que a suspensão de água ocorreu 

após a quitação do débito em aberto, cuja responsabilidade de 

fiscalização e cadastramento é da própria concessionária que gerencia o 

sistema e insere as informações nas matrículas. Logo, se incumbiu o autor 

de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na falha da prestação do serviço, o dano moral e nexo 
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causal. Outrossim, é certo ser possível reconhecer que o evento 

ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, 

causando real lesão ao direito da personalidade da parte autora, uma vez 

que ficou privada de serviço essencial à sobrevivência e que permite a 

convivência do ser humano de forma digna em sociedade, ressaltando 

que a falha ocorreu por falta de cuidados nos procedimentos realizados 

pela Reclamada. De fato, a suspensão do fornecimento de água, sem 

qualquer motivo comprovadamente plausível, configura falha na prestação 

do serviço, situação jurídica que enseja a responsabilização objetiva pelos 

danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o 

serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro, nos moldes do art. 14, § 3º, do CDC, hipóteses estas não 

comprovadas pela parte Reclamada. A jurisprudência tem entendido que o 

vício na prestação do serviço, caracterizado pelo corte indevido diante da 

inexistência de débitos, é suficiente para ensejar a reparação por dano 

moral, vejamos: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CORTE 

INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O 

corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que 

restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, 

tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, são grandes os 

transtornos de quem tem energia elétrica de sua residência interrompida, 

ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato 

do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do 

prejuízo dela advindo. 2. Fixação da quantia em valor que deve assegurar 

o caráter repressivo e pedagógico da indenização, sem constituir-se 

elevado bastante ao enriquecimento indevido da parte autora. Majoração 

da indenização. 3. Correção monetária pelo IGP-M, a contar data da 

publicação deste julgamento até a data do efetivo pagamento. APELO DO 

AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO O DA RÉ. (Apelação 

Cível Nº 70061551271, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 26/08/2015). Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o 

Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a 

obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que 

concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo 

dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente 

a pretensão contida na inicial para o fim de: a) CONDENAR a empresa ré 

ao pagamento à parte reclamante, a título de danos morais, a importância 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir desta data e juros de mora de 1% ao mês contados da citação, e 

assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. LYZIA SPARANO 

M E N N A  B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001489-72.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELDA MARIA DE PAULA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - MT6028-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001489-72.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GIZELDA MARIA DE PAULA 

CARVALHO REQUERIDO: CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

NACIONAL LTDA. Vistos etc... Dispensa relatório, conforme autoriza o art. 

38 da LJE. Trata-se de ação por meio da qual a parte autora pretende a 

restituição integral das parcelas pagas, em razão de contrato de 

consórcio firmado com a requerida, do qual se desligou, bem como, 

indenização por dano moral pelo desrespeito ao consumidor. A requerida 

juntou defesa e documentos, alegando, em suma, impossibilidade de 

restituição integral, ante as penalidades contratuais previstas para as 

hipóteses de desligamento. As partes manifestaram pelo julgamento do 

feito no estado em que se encontra. Breve resumo de fatos que importam. 

Existe interesse econômico e possibilidade jurídica, as partes legítimas. 

Presentes as condições da ação, bem como pressupostos de constituição 

e desenvolvimento válido e regular do processo. Não foi suscitada 

preliminar, nem existe irregularidade a sanar. Noutras palavras, feito 

perfeito para julgamento, autorizando-me à análise do mérito. Passo a 

DECISÃO. A matéria vertente nos autos, seja pelas provas carreadas ou 

por completa desnecessidade de dilação probatória, está a reclamar 

julgamento antecipado, nos exatos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Neste caso, sendo matéria de direito e de fato, e estando estes 

comprovados nos autos, por documentos, como adiante será 

demonstrado, o julgamento se impõe, pois, as próprias partes assim o 

pretendem. MÉRITO A parte autora propôs a presente ação pretendendo a 

restituição integral das parcelas pagas, em razão de contrato firmado com 

a requerida, do qual se desligou. Aduz que pagou o valor de R$ 10.466,93 

(dez mil quatrocentos e sessenta e sies reais e noventa e três centavos), 

fazendo jus à restituição. Confessa o pedido de desligamento do grupo 

consorcial e demostra que a administradora ofereceu o valor de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Acresce que, encerrado o grupo 

correspondente, obteve resposta da devolução dos valores pagos, porém 

entender ser ínfimo, pelo que pugna, não só pela restituição que entende 

devida, como, também, pela indenização por danos morais. Por sua vez, a 

parte requerida, além de asseverar que jamais se negou a devolução dos 

valores, refuta a pretensão autoral, basicamente, com apoio nas 

penalidades contratuais previstas para as hipóteses de desligamento. 

Esclarece que nas parcelas pagas estão incluídas as taxas de 

administração - remuneração da administradora por seu trabalho, o seguro 

- garantidor de eventual indenização por sinistro e as multas e juros, que 

são repassadas ao grupo e a administração. Dessa forma, justificando 

que tais valores não podem ser considerados no cálculo da restituição, 

apresenta demonstrativos do que reputa devido à consorciada, a título de 

restituição, indicando o importe total de R$ 6.625,64 (seis mil seiscentos e 

vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos). De fato, compulsando 

os autos, verifica-se, que na composição das parcelas por ela pagas, 

estavam destacadas a taxa de administração e o seguro, não podendo, 

pois, agora alegar desconhecimento. Outrossim, não se verifica prova da 

recusa da parte requerida na devolução dos valores devidos à autora, o 

que a esta incumbia. O ônus probante, por regra, é de quem alega, sendo 

a inversão a excepcionalidade. Até porque, diante da negativa geral da 

requerida, deveria a autora ter, cabalmente, constituído o seu direito, o que 

não fez. Nesta senda vem ainda, a posição adotada pela Ministra Nancy 

Andrighi do STJ, esposado no REsp 1.119.300/RS, a qual me afilio. Não 

pode o grupo consorcial ser prejudicado por um único dissidente. Sendo 

um contrato coletivo, várias pessoas se juntam com uma única 

perspectiva. A desistência, desmotivada e infundada, de um dos 

consorciados pode levar a ‘bancarrota’ todo o grupo, não sendo justo. Por 

último, a informação de que o enfretamento de problemas pessoais 

levaram-na a requerer o desligamento do consórcio, mesmo sendo nobre, 

não torna menos nobre a vontade do legislador da Lei dos Consórcios. A 

proteger o interesse individual, em detrimento do grupo (leia-se 

coletividade), sob a premissa da devolução de valores, a bel prazer dos 

consortes desistentes, não somente onera as prestações vindouras dos 
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permanentes, mas também desestrutura o grupo e o próprio nicho 

mercadológico. Se assim fosse, poucas ou nenhuma administradora se 

interessaria pelo negócio, de risco altíssimo. Não havendo motivo para 

maiores digressões, de se concluir pela inexistência de dano moral 

indenizável, a despeito de devida a devolução de parte dos valores, a 

reclamante faz jus a devolução do valor pago subtraído as taxas previstas 

no contrato, ou seja, R$ 10.466,93 (dez mil quatrocentos e sessenta e 

sies reais e noventa e três centavos) subtraído a taxa de 10% e a taxa de 

16,5%, valor devido R$ 7.865,89 (sete mil oitocentos e sessenta e cinco 

reais e oitenta e nove centavos). O fato reconhecido não ultrapassa o 

descumprimento contratual, ou dissabor comum nas relações da vida 

cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral. Ainda, ausente a 

demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. 

DISPOSITIVO Posto isto, considerando o expendido e os princípios gerais 

do Direito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial com 

resolução de mérito, nos exatos termos do artigo 487, I, do CPC/2015, para 

CONDENAR o Requerido ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL 

LTDA a restituir ao Autor , o valor de R$ 7.865,89 (sete mil oitocentos e 

sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), valor que deverá ser 

reajustado monetariamente e com juros de 1% ao mês, sendo ambos a 

partir desta condenação. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito
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RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000851-39.2019.8.11.0013. REQUERENTE: VALDETE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do 

artigo 38, da Lei n. 9.099/95. PRELIMINAR – PRESCRICÃO Aduz a 

reclamada que que a pretensão da reclamante prescreveu, contudo a 

prescrição é existente em casos onde a reclamada já tenha realizado o 

procedimento de incorporação, o que não restou provado em sede de 

contestação, deixo de acolher a preliminar. Nesse sentido: Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 18/07/2017 Restituição de valores. 

Rede elétrica rural. Construção. Recursos particulares. Apropriação pela 

concessionária. Prescrição quinquenal. Ação procedência. Valor. 

Reparação integral. É de cinco anos o prazo de prescrição para o 

ressarcimento de valores dispendidos na construção de rede particular de 

energia elétrica apropriada pela concessionária de serviço público para 

expansão de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o 

ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção de rede 

rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação desta pela 

concessionária pública do serviço de energia elétrica, cujo valor deve ser 

pago devidamente corrigido e com juros de mora, em função da vigência 

em nosso sistema do princípio da reparação integral. (TJ/RO – 2ª Câmara 

Cível, N.01003969720088220007, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, J. 

19/10/2011). (destaque nosso). MÉRITO Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. E considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

O reclamante pretende o ressarcimento dos valores despendidos para 

construção de rede de energia elétrica em sua propriedade rural, já que 

não era beneficiado com eletrificação, requerendo liminarmente a 

incorporação da referida rede à reclamada, pra que esta passe a ser 

responsável pelas manutenções. E encontrando-se a presente lide sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor e diante 

da hipossuficiência da reclamante com relação à empresa reclamada, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em análise 

ao mérito da demanda, verifico que pretensão merece acolhimento. Eis os 

motivos. O cerne da questão cinge-se em saber se a empresa reclamada 

tem ou não o dever de restituir valor gasto com a construção e 

manutenção da rede elétrica pelo reclamante. Em um primeiro momento, há 

que se perquirir acerca da incorporação. Pois bem, a Lei n. 10.848/04, em 

seu art. 151, posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.1632, é de 

clareza solar quando prescreve que as concessionárias de serviços 

públicos de distribuição de energia elétrica deverão incorporar a seus 

patrimônios as redes particulares até 31/12/05. É evidente, destarte, que a 

participação financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na 

realização de obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, por 

conseguinte, será explorada com fins lucrativos por empresa 

concessionária revela-se prática abusiva. No caso, restou comprovada a 

utilização da rede de energia por outros consumidores. Assim, as 

concessionárias de distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as 

redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder 

Concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que 

exista interesse das partes em que sejam transferidas, e (...) os custos 

decorrentes dessa incorporação, incluindo a reforma das redes, serão 

considerados pela ANEEL nos processos de revisão tarifária. Sobre o 

assunto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se posicionou: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL - 

INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER DE RESSARCIR - DESCASO COM 

O CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO ? DANO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA ? RECURSO DESPROVIDO. Não se pode permitir que a ?doação? 

de um patrimônio particular sem a contraprestação devida seja legítima. Do 

contrário, estaríamos a admitir o enriquecimento sem causa das 

concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao 

particular que arcou com a construção e manutenção de uma rede de 

transmissão de energia. Deve o proprietário da rede particular de 

transmissão de energia elétrica ser indenizado pelos danos causados, 

ante o descaso da Concessionária de Energia Elétrica, inclusive, obtendo 

Termo de Doação de ramal de energia, de terceira pessoa, não 

proprietária e oferecendo, como ressarcimento, quantia ínfima e irrisória. 

Ap, 34251/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2012, Data da 

publicação no DJE 09/03/2012. Veja-se que, sendo de obrigação da 

reclamada a incorporação de redes particulares e sendo nula eventual 

doação feita a esta pelo reclamante, por ser considerada demasiada 

desvantagem ao consumidor, o ressarcimento dos gastos que teve para a 

construção da dita rede e para sua manutenção, é medida que se impõe. 

O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a 

construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do 

Governo Federal, denominado "Luz no Campo", regulamentado pela 

Resolução Normativa n.º 223/03. Mencionada Resolução prescreve o 

seguinte: Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido 

de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos 

públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, 

em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação 

prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede. 

mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. § 1º Os recursos 

antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão 

restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido 

de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual. Este 

indiscutível acervo patrimonial, rede elétrica, para cuja construção o 

consumidor contribuiu significativamente e que resulta ou resultará em 

fonte de receita para a concessionária do serviço de energia, reverteu ao 
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patrimônio da empresa. Dessa forma, indiscutível a obrigação da empresa 

requerida em restituir ao reclamante as quantias por eles dispensadas 

para construção e manutenção rede. Ademais, nos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a obtenção do serviço 

público concedido. No caso dos autos, para que tal ocorresse, o 

consumidor, teria que praticar esta verdadeira ?doação obrigatória" à 

concessionária de energia elétrica que, como dantes mencionado, 

revela-se abusiva. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES ? PROCEDIMENTO ORDINÁRIO ? VALORES 

DESPENDIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE 3 Art. 7º, inciso III da Lei 

nº 8.987/95: "Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre 

vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as 

normas do poder concedente.?. ENERGIA ELÉTRICA PELO PARTICULAR 

EM ÁREA RURAL ? DOAÇÃO COMPULSÓRIA DA REDE À 

CONCESSIOÁRIA (ENERSUL) ? PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL ?

LUZ PARA TODOS? ? PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL, INTEGRAÇÃO NA LIDE DE ENTES FEDERAIS (ANEEL 

E ELETROBRÁS), DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ? 

REJEITADAS ? DOAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ? CONDIÇÃO 

POTESTATIVA ? DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS ? 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE ? NÃO OCORRÊNCIA ? 

RECURSO DESPROVIDO.I ? Se a pretensão inicial objetiva a restituição de 

valores pagos com a construção de rede de energia elétrica em 

propriedade rural integrada ao patrimônio da empresa concessionária 

(ENERSUL), dispensa-se a participação da ANEEL ou da ELETROBRÁS, 

sendo incabíveis as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e 

de integração na lide dos entes federais.II ? O prazo decadencial para se 

pleitear a anulação de negócio jurídico somente começa a correr a partir 

do cessamento ou fim da suposta coação.III ? O Código do Consumidor é 

aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre a concessionária de 

energia elétrica e o consumidor dessa.IV ? Nulo é o ato jurídico imposto 

pela concessionária de energia elétrica consistente na doação, pelo 

consumidor, da rede de energia elétrica construída por este, às próprias 

expensas, em imóvel rural de sua propriedade.V ? Impõe-se à 

concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir o proprietário de 

terras rurais que edifica, às suas expensas, rede de energia elétrica em 

sua propriedade rural.VI ? A fixação de novas regras para a 

universalização do uso de energia elétrica pela União não faz com que os 

consumidores ? que construíram as redes de energia em data anterior às 

novas resoluções que estenderam o prazo ? fiquem sujeitos a prazos 

mais extensos para a restituição dos valores por eles despendidos. 

Apelação Cível ? Ordinário - N. 2012.019839-5/0000-00 - Campo Grande. 

Relator - Exmo. Sr. Des. Josué de Oliveira. Doutro giro, a alegação da 

empresa reclamada no sentido de que é inexigível o crédito pretendido em 

razão de haver novas resoluções, decretos etc., postergando o prazo 

para o reembolso, a fim de se evitar impacto tarifário e resguardar o 

interesse público, igualmente não merece prosperar. O fato de haver 

fixado novo prazo para universalização do uso de energia elétrica, não 

faz com que os consumidores, que construíram as redes de energia 

elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, 

fiquem subordinados à restituição dos valores despendidos às novas 

regras e prazos mais extensos, até porque, conforme alegou a própria 

reclamada tal prazo foi estendido para o próximo ano de 2017. Ademais, 

anoto, que prolongar o prazo para incorporação para após o decurso do 

prazo prescricional do direito do consumidor pleitear o ressarcimento, o 

coloca em severa desvantagem perante a empresa reclamada, não 

podendo ser concebível. De igual modo, não há como se falar, in casu, em 

preponderância do interesse público sobre o privado, isso porque as 

redes de energia elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, o 

qual de fato já foi incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que 

outros consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia 

elétrica, de modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse 

público, inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da reclamada. 

No caso, restou incontroversa a construção da rede de energia elétrica 

pelo reclamante, no entanto, a reclamada impugnou o valor pleiteado pelo 

reclamante, assim, em análise aos fatos e documentos juntados pelo 

reclamante, tenho que o valor do dano material poderá ser arbitrado até 

mesmo por estimativa, na medida em que nesses casos, cabe ao 

magistrado avaliar se as pretensões deduzidas em juízo guardam 

consonância com as circunstâncias em que se deram os fatos. Desse 

modo, tenho que os valores trazidos pelo reclamante, estampados nos 

documentos constantes da inicial condizem com a realidade, ademais, a 

reclamada mesmo os impugnando, não trouxe provas de serem 

destoantes com o preço praticado no mercado, no mais, os recibos 

também comprovam os valores gastos com a manutenção da rede. Tal 

valor deverá sofrer incidência de correção monetária, pelo índice 

IGPM/FGV, desde a data do ajuizamento da ação, isso porque se refere ao 

preço atual da rede. Outrossim, os juros de mora, deverão ser restituídos 

a partir da citação no importe de 1% ao mês (artigo 11, §3º, da Resolução 

ANEEL 223/2003). DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com arrimo no que 

dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil para 

DETERMINAR à incorporação da rede de energia elétrica objeto dos autos 

ao patrimônio da reclamada, bem como CONDENAR à reclamada a restituir 

ao reclamante os valores por ele despendidos para construção da rede 

elétrica, no importe de R$ 19.000,00 (Dezenove Mil Reais), devidamente 

corrigido pelo IGPM/FGV, a data do protocolo da exordial, e acrescidos de 

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001019-41.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIR LUIZ DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001019-41.2019.8.11.0013. REQUERENTE: ALCIR LUIZ DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do 

artigo 38, da Lei n. 9.099/95. PRELIMINAR – PRESCRICÃO Aduz a 

reclamada que que a pretensão da reclamante prescreveu, contudo a 

prescrição é existente em casos onde a reclamada já tenha realizado o 

procedimento de incorporação, o que não restou provado em sede de 

contestação, deixo de acolher a preliminar. Nesse sentido: Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 18/07/2017 Restituição de valores. 

Rede elétrica rural. Construção. Recursos particulares. Apropriação pela 

concessionária. Prescrição quinquenal. Ação procedência. Valor. 

Reparação integral. É de cinco anos o prazo de prescrição para o 

ressarcimento de valores dispendidos na construção de rede particular de 

energia elétrica apropriada pela concessionária de serviço público para 

expansão de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o 

ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção de rede 

rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação desta pela 

concessionária pública do serviço de energia elétrica, cujo valor deve ser 

pago devidamente corrigido e com juros de mora, em função da vigência 

em nosso sistema do princípio da reparação integral. (TJ/RO – 2ª Câmara 

Cível, N.01003969720088220007, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, J. 

19/10/2011). (destaque nosso). MÉRITO Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. E considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 
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formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

O reclamante pretende o ressarcimento dos valores despendidos para 

construção de rede de energia elétrica em sua propriedade rural, já que 

não era beneficiado com eletrificação, requerendo liminarmente a 

incorporação da referida rede à reclamada, pra que esta passe a ser 

responsável pelas manutenções. E encontrando-se a presente lide sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor e diante 

da hipossuficiência da reclamante com relação à empresa reclamada, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em análise 

ao mérito da demanda, verifico que pretensão merece acolhimento. Eis os 

motivos. O cerne da questão cinge-se em saber se a empresa reclamada 

tem ou não o dever de restituir valor gasto com a construção e 

manutenção da rede elétrica pelo reclamante. Em um primeiro momento, há 

que se perquirir acerca da incorporação. Pois bem, a Lei n. 10.848/04, em 

seu art. 151, posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.1632, é de 

clareza solar quando prescreve que as concessionárias de serviços 

públicos de distribuição de energia elétrica deverão incorporar a seus 

patrimônios as redes particulares até 31/12/05. É evidente, destarte, que a 

participação financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na 

realização de obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, por 

conseguinte, será explorada com fins lucrativos por empresa 

concessionária revela-se prática abusiva. No caso, restou comprovada a 

utilização da rede de energia por outros consumidores. Assim, as 

concessionárias de distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as 

redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder 

Concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que 

exista interesse das partes em que sejam transferidas, e (...) os custos 

decorrentes dessa incorporação, incluindo a reforma das redes, serão 

considerados pela ANEEL nos processos de revisão tarifária. Sobre o 

assunto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se posicionou: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL - 

INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER DE RESSARCIR - DESCASO COM 

O CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO ? DANO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA ? RECURSO DESPROVIDO. Não se pode permitir que a ?doação? 

de um patrimônio particular sem a contraprestação devida seja legítima. Do 

contrário, estaríamos a admitir o enriquecimento sem causa das 

concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao 

particular que arcou com a construção e manutenção de uma rede de 

transmissão de energia. Deve o proprietário da rede particular de 

transmissão de energia elétrica ser indenizado pelos danos causados, 

ante o descaso da Concessionária de Energia Elétrica, inclusive, obtendo 

Termo de Doação de ramal de energia, de terceira pessoa, não 

proprietária e oferecendo, como ressarcimento, quantia ínfima e irrisória. 

Ap, 34251/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2012, Data da 

publicação no DJE 09/03/2012. Veja-se que, sendo de obrigação da 

reclamada a incorporação de redes particulares e sendo nula eventual 

doação feita a esta pelo reclamante, por ser considerada demasiada 

desvantagem ao consumidor, o ressarcimento dos gastos que teve para a 

construção da dita rede e para sua manutenção, é medida que se impõe. 

O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a 

construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do 

Governo Federal, denominado "Luz no Campo", regulamentado pela 

Resolução Normativa n.º 223/03. Mencionada Resolução prescreve o 

seguinte: Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido 

de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos 

públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, 

em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação 

prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede. 

mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. § 1º Os recursos 

antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão 

restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido 

de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual. Este 

indiscutível acervo patrimonial, rede elétrica, para cuja construção o 

consumidor contribuiu significativamente e que resulta ou resultará em 

fonte de receita para a concessionária do serviço de energia, reverteu ao 

patrimônio da empresa. Dessa forma, indiscutível a obrigação da empresa 

requerida em restituir ao reclamante as quantias por eles dispensadas 

para construção e manutenção rede. Ademais, nos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a obtenção do serviço 

público concedido. No caso dos autos, para que tal ocorresse, o 

consumidor, teria que praticar esta verdadeira ?doação obrigatória" à 

concessionária de energia elétrica que, como dantes mencionado, 

revela-se abusiva. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES ? PROCEDIMENTO ORDINÁRIO ? VALORES 

DESPENDIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE 3 Art. 7º, inciso III da Lei 

nº 8.987/95: "Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre 

vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as 

normas do poder concedente.?. ENERGIA ELÉTRICA PELO PARTICULAR 

EM ÁREA RURAL ? DOAÇÃO COMPULSÓRIA DA REDE À 

CONCESSIOÁRIA (ENERSUL) ? PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL ?

LUZ PARA TODOS? ? PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL, INTEGRAÇÃO NA LIDE DE ENTES FEDERAIS (ANEEL 

E ELETROBRÁS), DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ? 

REJEITADAS ? DOAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ? CONDIÇÃO 

POTESTATIVA ? DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS ? 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE ? NÃO OCORRÊNCIA ? 

RECURSO DESPROVIDO.I ? Se a pretensão inicial objetiva a restituição de 

valores pagos com a construção de rede de energia elétrica em 

propriedade rural integrada ao patrimônio da empresa concessionária 

(ENERSUL), dispensa-se a participação da ANEEL ou da ELETROBRÁS, 

sendo incabíveis as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e 

de integração na lide dos entes federais.II ? O prazo decadencial para se 

pleitear a anulação de negócio jurídico somente começa a correr a partir 

do cessamento ou fim da suposta coação.III ? O Código do Consumidor é 

aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre a concessionária de 

energia elétrica e o consumidor dessa.IV ? Nulo é o ato jurídico imposto 

pela concessionária de energia elétrica consistente na doação, pelo 

consumidor, da rede de energia elétrica construída por este, às próprias 

expensas, em imóvel rural de sua propriedade.V ? Impõe-se à 

concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir o proprietário de 

terras rurais que edifica, às suas expensas, rede de energia elétrica em 

sua propriedade rural.VI ? A fixação de novas regras para a 

universalização do uso de energia elétrica pela União não faz com que os 

consumidores ? que construíram as redes de energia em data anterior às 

novas resoluções que estenderam o prazo ? fiquem sujeitos a prazos 

mais extensos para a restituição dos valores por eles despendidos. 

Apelação Cível ? Ordinário - N. 2012.019839-5/0000-00 - Campo Grande. 

Relator - Exmo. Sr. Des. Josué de Oliveira. Doutro giro, a alegação da 

empresa reclamada no sentido de que é inexigível o crédito pretendido em 

razão de haver novas resoluções, decretos etc., postergando o prazo 

para o reembolso, a fim de se evitar impacto tarifário e resguardar o 

interesse público, igualmente não merece prosperar. O fato de haver 

fixado novo prazo para universalização do uso de energia elétrica, não 

faz com que os consumidores, que construíram as redes de energia 

elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, 

fiquem subordinados à restituição dos valores despendidos às novas 

regras e prazos mais extensos, até porque, conforme alegou a própria 

reclamada tal prazo foi estendido para o próximo ano de 2017. Ademais, 

anoto, que prolongar o prazo para incorporação para após o decurso do 

prazo prescricional do direito do consumidor pleitear o ressarcimento, o 

coloca em severa desvantagem perante a empresa reclamada, não 

podendo ser concebível. De igual modo, não há como se falar, in casu, em 

preponderância do interesse público sobre o privado, isso porque as 

redes de energia elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, o 

qual de fato já foi incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que 

outros consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia 

elétrica, de modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse 

público, inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da reclamada. 

No caso, restou incontroversa a construção da rede de energia elétrica 

pelo reclamante, no entanto, a reclamada impugnou o valor pleiteado pelo 

reclamante, assim, em análise aos fatos e documentos juntados pelo 

reclamante, tenho que o valor do dano material poderá ser arbitrado até 

mesmo por estimativa, na medida em que nesses casos, cabe ao 

magistrado avaliar se as pretensões deduzidas em juízo guardam 

consonância com as circunstâncias em que se deram os fatos. Desse 

modo, tenho que os valores trazidos pelo reclamante, estampados nos 

documentos constantes da inicial condizem com a realidade, ademais, a 

reclamada mesmo os impugnando, não trouxe provas de serem 
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destoantes com o preço praticado no mercado, no mais, os recibos 

também comprovam os valores gastos com a manutenção da rede. Tal 

valor deverá sofrer incidência de correção monetária, pelo índice 

IGPM/FGV, desde a data do ajuizamento da ação, isso porque se refere ao 

preço atual da rede. Outrossim, os juros de mora, deverão ser restituídos 

a partir da citação no importe de 1% ao mês (artigo 11, §3º, da Resolução 

ANEEL 223/2003). DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com arrimo no que 

dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil para 

DETERMINAR à incorporação da rede de energia elétrica objeto dos autos 

ao patrimônio da reclamada, bem como CONDENAR à reclamada a restituir 

ao reclamante os valores por ele despendidos para construção da rede 

elétrica, no importe de R$ 14.094,86 (catorze mil noventa e quatro reais e 

oitenta e seis centavos), devidamente corrigido pelo IGPM/FGV, a data do 

protocolo da exordial, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação. Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002064-17.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA BARBIERI CARNEIRO OAB - MT0013705-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT (REU)

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002064-17.2018.8.11.0013. AUTOR(A): CLEITON PEREIRA DOS SANTOS 

REU: MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA - MT, MUNICIPIO DE PONTES E 

LACERDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS decorrente de acidente de 

trânsito, proposta por CLEITON PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de 

MUNÍCIPIO DE PONTES E LACERDA – MT. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial 

assiste à parte autora. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito 

esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece 

que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu 

fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo 

Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, 

expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do 

autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O 

cerne da questão se refere ao acidente de trânsito em que se verifica 

através do boletim de ocorrência, que ocorreu por falta de sinalização na 

via, prova do alegado se faz através dos vídeos anexos a exordial, das 

testemunhas ouvidas na audiência de instrução. Em sede de contestação 

acostou a reclamada uma noticia que não tem haver com ocorrido nestes 

autos, tratando-se de noticia anterior ao fato narrado o que vislumbra-se 

através do link da notícia. Entendo que restaram demonstrados os 

prejuízos materiais, situação que leva ao acolhimento do pedido de 

indenização por danos materiais, nos termos do orçamento apresentado 

pela parte autora. Já com relação aos danos morais, entendo que que a 

parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe 

causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações 

por descuido da administração pública. A indenização por dano moral 

deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser 

insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem 

ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória. Nesse 

sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REDUTOR DE 

VELOCIDADE (QUEBRA-MOLAS) SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO DE 

ADVERTÊNCIA E SEM PINTURA DAS FAIXAS AMARELAS – CULPA 

EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO – ATO OMISSIVO GENÉRICO – RESPONSABILIDAADE 

SUBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR –– RECURSO DESPROVIDO –– 

SENTENÇA RATIFICADA. 1 – A responsabilidade dos entes da 

Administração Pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, 

bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a 

ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por 

omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. 

A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a 

obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica 

quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não 

impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a 

responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa. 2 – 

Diante da omissão do Município, que deixou de sinalizar adequadamente, 

com as placas de advertência anteriores, o local onde o quebra-molas foi 

construído e também não providenciou a pintura com faixas amarelas 

transversais, incontestável que o serviço público não funcionou por culpa 

dos agentes públicos, que negligenciaram o cumprimento das normas de 

trânsito. 3 – A indenização por dano moral deve atender a uma relação de 

proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir 

com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da 

razão compensatória. No que respeita o dano estético, o mesmo restou 

configurado, representado pela deformação, ainda que de menor 

gravidade, no corpo da autora, mas que assume algum relevo, uma vez 

que ocorre no rosto. Logo, a r. sentença merece integral prestígio e, de 

conseqüência, deve ser desprovido o recurso do Município. (Apelação / 

Remessa Necessária 3269/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 09/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) (TJ-MT - APL: 

0003952032011811000732692016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/07/2018, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 20/07/2018) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ACIDENTE DE VEÍCULO. 

DANO MORAL. AUSÊNCIA DE FATOS QUE CARACTERIZEM A 

OCORRÊNCIA DO DANO. MERO ABORRECIMENTO. - A falta de pronto 

pagamento dos danos decorrentes de acidente de veículo não 

caracteriza, por si só, a existência de dano moral indenizável. - Para gerar 

um dano moral, o descumprimento de uma obrigação deve implicar em 

outras consequências que interfiram de forma significativa no estado 

psicológico da vítima. (TJ-MG - AC: 10145120197754001 MG , Relator: Luiz 

Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 21/03/2013, Câmaras Cíveis / 

13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2013) No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da 

razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVOS Ante 

o exposto, opino pela procedência da pretensão contida no pedido inicial 

para o fim de a) CONDENAR a parte reclamada a pagar ao reclamante o 

valor R$ R$ 6.372,04 (seis mil trezentos e setenta e dois reais e quatro 

centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC 

e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados do evento danoso – 

20/06/2015 – (súmula 43/STJ); b) ) CONDENAR a empresa ré ao 

pagamento à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir 

desta data e juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Sem 

custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da 

Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 
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arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000503-21.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BURITI IND. E COM. DE MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO MACEDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000503-21.2019.8.11.0013. REQUERENTE: BURITI IND. E COM. DE 

MADEIRAS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: FERNANDO 

MACEDO DE OLIVEIRA Vistos, etc. Relatório. PRELIMINAR DE 

ILEGITIMIDADE ATIVA Aduz a parte reclamada que a reclamante não pode 

demandar no juizado especial cível, pois não cumpre com os requisitos 

ensejadores, contudo após analisar os documentos anexos a exordial, 

verifica-se que a parte se enquadra no disposto no art. 8º, §1º, inciso II, 

da Lei 9.099/95. Deixo de acolher a preliminar. MÉRITO Noticia a parte 

Reclamante que é credora dos valores originais de R$ 1.669,00 (hum mil 

seiscentos e sessenta e nove reais) representada pelo cheque n° 000014 

e 000015, datado em 19 de agosto de 2015, que, apresentado para 

regular pagamento, foi devolvido pela alínea “12”. Fundamento e decido. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. O cheque, como título de crédito, é 

dotado de autonomia e literalidade, na medida em que perfaz relação 

jurídica própria e independente daquela que justificou sua emissão, nos 

termos declinados na cártula. Sua regular emissão, bem como o advento 

da data de vencimento, sem que se demonstre qualquer vício, tornam o 

título líquido e certo. A ação de cobrança está fundada em cheque que 

perdeu a natureza executiva e passou à condição de dívida líquida, 

constante de instrumento particular. Nas ações de cobrança baseadas em 

cheque prescrito não se faz obrigatória a descrição da causa debendi, 

pois o ônus de afastar a veracidade que emana dos títulos, ainda que 

prescrita a ação cambial, é do suposto devedor. A cobrança de cheque 

prescrito, prescinde da causa de sua emissão, porque, mesmo prescrito, 

o cheque continua com as características de literalidade, autonomia e 

certeza. Nesse sentido: “Ementa: COBRANÇA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO 

DAS AÇÕES EXECUTIVA E DE POCUPLETAMENTO. POSSIBILIDADE DE 

AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA, NÃO CONDICIONADA À 

COMPROVAÇÃO DA CAUSA SUBJACENTE. 1. Na hipótese dos autos, já 

estão prescritas as ações de execução e de enriquecimento sem causa, 

ambas cambiárias. Contudo, segundo entendimento jurisprudencial 

majoritário, subsiste a ação de cobrança de cheque sem necessidade de 

descrição da causa debendi, ou seja, do negócio jurídico que ensejou a 

emissão do título. 2. Segundo ressalva constante da ementa do Recurso 

Inominado de nº 71002012789, o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça é no sentido de que a ação fundada em cheque prescrito 

prescinde da prova da “causa debendi” que originou o título. 3. Nesse 

sentido, também se manifesta o Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. 

DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO. IMPUGNAÇÃO. INICIAL. 

DESCRIÇÃO DE CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. I. A jurisprudência 

do STJ é assente em admitir como prova hábil à comprovação do crédito 

vindicado em ação monitória cheque emitido pelo réu, cuja prescrição 

tornou impeditiva a sua cobrança pela via executiva. II. Para a propositura 

de ações que tais é despicienda a descrição da causa da dívida. III. 

Recurso especial conhecido em parte e provido" (REsp n. 1.018.177/RS, 

Quarta Turma, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 12.5.2008).” 

4. Assim, ainda que prescritas as ações executiva e de locupletamento 

indevido, possível a cobrança com base no título que, embora despido das 

características cambiárias, subsiste como indício de prova do débito, 

sendo desnecessária a comprovação do negócio jurídico subjacente. 

RECURSO PROVIDO.” (TJRS – 1ª T – RI nº 71002752848 – Rel. juiz 

Leandro Raul Klippel – j. 30/09/2011) Assim, tendo a Reclamante juntado 

aos autos o cheque pretendido, impõe-se reconhecer a procedência da 

pretensão de cobrança, eis que o reclamado não cumpriu seu ônus 

probante, pois não demonstrou qualquer causa extintiva ou modificativa do 

direito da reclamante. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos 

artigos 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial para condenar o Reclamado a pagar o valor de R$ 1.669,00 

(hum mil seiscentos e sessenta e nove reais) representada pelo cheque 

n° 000014 e 000015, datado em 19 de agosto de 2015, acrescido de juros 

1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária (INPC), a 

partir do vencimento do título. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, 

ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado certifique-se e 

intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publicada no sistema Projudi. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002383-48.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GONCALVES FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAB PONTES E LACERDA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002383-48.2019.8.11.0013. REQUERENTE: SERGIO GONCALVES FARIAS 

REQUERIDO: CAB PONTES E LACERDA LTDA Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Fundamento e decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por SERGIO GONCALVES FARIAS em desfavor de ÁGUAS 

CUIABÁ – S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E 

ESGOTO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, uma vez que as provas dos autos 

são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória. MÉRITO Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação 

é indevida, pois celebrou acordo com a reclamada referente a fatura 

cobrada, tendo realizado o pagamento à vista no valor de R$ 200,00 

(duzentos reais) e acordou que a diferença, ou seja, o valor de R$ 197,57 

(cento e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos) seria cobrado 

em duas vezes nas faturas dos meses seguintes. A reclamada, por sua 

vez, alega que a cobrança é devida e que a negativação é culpa do 

consumidor que estava inadimplente. Ora, em que pese às alegações da 

Reclamada, restou definitivamente comprovado que o Autor se dirigiu até 

uma agência Requerida e realizou um acordo referente a fatura em aberto, 

bem como restou demonstrado que a negativação é posterior a 

celebração do acordo. No caso, caracterizado está o defeito do serviço, 

cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, 

previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço 

defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva, para que o 

prestador do serviço possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve 

provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa é 

exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 

Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses, do prestador do 
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serviço e se não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer no 

presente caso. Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os 

dados da parte Reclamante indevidamente aos canais de proteção ao 

crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, 

portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a 

vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta. Assim, no 

que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais 

sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a 

intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua 

situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a 

extensão do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Procedo ao alinhamento do valor da indenização conforme o 

entendimento da Turma Recursal Única, a fim de evitar o fluxo de recursos 

perante os Juizados Especiais visando à majoração da indenização. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR 

a inexistência do débito que ensejou a negativação do nome do 

requerente, no valor de R$ 397,57 (trezentos e noventa e sete reais e 

cinquenta e sete centavos); b) CONDENAR a Reclamada em danos morais, 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao 

mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data. c) 

DETERMINAR que a reclamada cumpra o acordo nos moldes entabulados, 

ou seja, realize o parcelamento do valor restante de R$ 197,57 (cento e 

noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos) em duas vezes a ser 

cobrado nas faturas dos próximos meses; d) torno definitivo os efeitos da 

tutela antecipada. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em 

definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito 

ora discutido, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de responsabilidade. 

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, 

ambos da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002321-08.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

HERIK MAYKON FLORES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES RAMOS OAB - MT17730-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002321-08.2019.8.11.0013. REQUERENTE: HERIK MAYKON FLORES 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS Não há que se falar em 

ausência de documentos anexo a exordial, eis que o reclamante propôs a 

presente com todos os documentos necessários a comprovar os fatos 

alegados. Deixo de acolher a Preliminar. No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo 

e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 

mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por HERIK MAYKON FLORES GONCALVES em desfavor de 

BANCO DO BRASIL SA Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. Aliás, no 

caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se encontra 

protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio 

ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma 

esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de 

interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 

5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em síntese, sustenta a 

parte reclamante que seu salário fora integralmente retido pela reclamada 

para quitar débitos contratos, que buscou solucionar de forma 

administrativa, porém sem sucesso. Com a contestação não veio qualquer 

documento que justificasse plausivelmente a cobrança e retenção integral 

do salário do reclamante. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO. 

CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. 

SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. RETENÇÃO INTEGRAL DO 

VENCIMENTO. CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE A 30% DA 

REMUNERAÇÃO BRUTA ABATIDOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. 

POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. RESTITUIÇÃO. NÃO 

CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. DISCUSSÃO DO 

QUANTUM. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO. 

MANUTENÇÃO. 1. A presente discussão versa a respeito de contratos de 

empréstimo ajustados com previsão de desconto em conta corrente onde 

depositada a verba salarial auferida pelo tomador. 1.1. Sobre a limitação 

de empréstimos, as modalidades de empréstimo consignado em folha de 

pagamento e empréstimo com desconto das prestações em conta corrente 

não se confundem, pois constituem espécies contratuais distintas. 2. 

Constitui dever do Poder Judiciário, quando provocado, proceder com o 

adequado controle dos contratos de empréstimo firmados com as 

instituições financeiras a fim de se evitar que abusos possam ser 

praticados no momento do débito na conta do correntista. 2.1. Tratando-se 

de contratos de mútuo com cláusula autorizativa de débito direto em conta 

onde o consumidor recebe verbas de natureza salarial, mostra-se abusiva 

a conduta da instituição financeira que retém integralmente os rendimentos 

laborais do mutuário, o que afronta o princípio da dignidade da pessoa 

humana (art. 1º, III, da Constituição da República), já que o deixa sem 

condições de prover a sua subsistência. 2.2. Reconhecida a conduta 

abusiva, deve-se deferir a retenção somente de 30% (trinta por cento) 

dos rendimentos do mutuário, excluídos os descontos obrigatórios de sua 

base de cálculo. 3. Não há que se falar em devolução em dobro quando 

não restar configurado nos autos qualquer violação ao princípio da boa-fé 

na conduta inicial do banco réu de descontar na conta corrente do autor 

as parcelas contratadas. 3.1. Outrossim, não é devido à devolução dos 

valores na forma simples, haja vista que os valores efetivamente retidos 

pelo banco réu são devidos, e o requerido à época dos descontos agiu 

dentro dos termos do contrato entabulado, no qual houve a autorização do 

autor para os débitos em conta corrente. 4. A retenção pelo Banco do 

salário integral do correntista para pagamento de empréstimos não 

constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos 

morais passíveis de reparação, principalmente porque tal conduta priva o 

consumidor de arcar com as suas necessidades básicas. 5. Recurso da 

parte autora conhecido e não provido. 6. Recurso da parte ré conhecido e 

parc ia lmente prov ido.  (TJ-DF 07163403120188070016 DF 

0716340-31.2018.8.07.0016, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de 

Julgamento: 09/11/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 13/11/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

retenção integra do salário, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 
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materialização do dano puro, não há que se falar em ausência do nexo 

causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso 

ocorreu em consequência da circunstância provada consubstanciada no 

referido ato ilícito. Reputa-se assim existente a relação jurídica 

obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar 

o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato 

ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, opino pela parcial procedência da pretensão contida na inicial 

para o fim de a)CONFIRMAR A LIMINAR CONCEDIDA, liminar esta que já 

fora cumprida em conforme ID n 22477999; b)CONDENAR a empresa ré ao 

pagamento à parte autora da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a 

título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, 

combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação. Sem custas 

nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. LYZIA 

SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-39.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001239-39.2019.8.11.0013. REQUERENTE: GESSICA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA VISTOS, Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta por GESSICA DE OLIVEIRA em desfavor de 

AVON COSMÉTICOS LTDA. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. 

art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. 

Decido. DO JULGAMENTO ANTECIPADO No caso, não havendo vício que 

possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR DA NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR Rejeito a preliminar suscitada pela Reclamada em sede de 

contestação, pois a aplicação da norma jurídica ao caso concreto se trata 

de matéria de mérito, e não de preliminar como fora abordado. Situação 

essa que será analisada em momento posterior. MÉRITO Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. O cerne da 

controvérsia consiste em analisar a ilicitude da inserção do nome da parte 

Reclamante no cadastro de inadimplentes, haja vista a alegação de que 

não possui débitos com a Reclamada, que ensejou a anotação junto ao 

SPC/SERASA no valor de R$ 110,29 (cento e dez reais e vinte e nove 

centavos), com data de inclusão em 01/11/2018. Em defesa a Reclamada 

aduz que os débitos contestados pela parte requerente é decorrente de 

um pedido realizado, que fora posteriormente quitado e baixado. Ao final, 

requer a improcedência da ação. Nesse sentido, verifico que assiste 

razão a parte reclamante, uma vez que comprova a quitação do débito e a 

inserção indevida de seu nome. Ademais, assevero que o caso trazido à 

baila não se trata de relação de consumo, mas sim comercial. Por isso, o 

ônus da prova incumbe ao autor, nos termos artigo 373, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil. Portanto, é possível declarar a inexistência da 

dívida e, por conseguinte, encontram-se visíveis os requisitos necessários 

à configuração da responsabilidade civil. Ademais, como é sabido, a prova 

incumbe a quem alega, não havendo prova do alegado deve a ação ser 

julgada improcedente, pois o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito, conforme o disposto no artigo 373, inciso I, 

do Novo Código de Processo Civil. Logo, comprovada que a inclusão da 

negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se 

falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato 

de que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância 

provada consubstanciada no referido ato ilícito. Reputa-se assim existente 

a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial para: a) confirmar a tutela antecipada 

deferida nos autos; b) declarar a inexistência do débito negativado pela 

Reclamada objeto desse processo no valor de R$ 110,29 (cento e dez 

reais e vinte e nove centavos); c) condenar a Reclamada em danos 

morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% 

ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir 

desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo 

dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora 

discutido, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de responsabilidade. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA 

Juíza Leiga _____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002217-16.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO OLIVEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES OAB - MT0005278A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002217-16.2019.8.11.0013. REQUERENTE: RODRIGO OLIVEIRA 

NOGUEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório dispensado. Fundamento e decido. 

Trata-se de AÇÃO de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por 

RODRIGO OLIVEIRA NOGUEIRA em desfavor de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PRELIMINARES MÉRITO Da 

análise dos autos verifico que restou incontroversa a falha na prestação 

de serviços da Reclamada, ante a suspensão indevida no fornecimento de 

energia elétrica na residência do Reclamante, no período de 21/06/2019 a 

24/06/2019. Verossímeis as alegações da Reclamante ante a 

apresentação dos protocolos de atendimento, os quais não restaram 

impugnados pela Reclamada. Ademais, aduz a reclamada que uma terceira 

pessoa solicitou a suspensão do fornecimento, contudo não trouxe 

qualquer comprovação de que esta era proprietária do imóvel, o pedido 

por escrito com sua assinatura, se quer o “print screen” anexo a 

contestação prova qualquer pedido nesse sentido. Na hipótese, 

caracterizado está o defeito do serviço e o dano moral decorrente desse 

defeito, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do 

serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por 

esse serviço defeituoso. Como decorrência da responsabilidade objetiva 

do fornecedor de produtos e serviços, para que ele possa se desonerar 

da obrigação de indenizar deve provar que tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, 

inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas 

hipóteses do fornecedor/prestador do serviço, e não tendo ele se 

desincumbido, deve ser responsabilizado pelos danos causados à 

reclamante. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo 

que merece acolhimento, vez que evidenciada a falha na prestação do 

serviço da Reclamada, ao suspender o fornecimento de energia elétrica, 

por cerca de 04 (quatro) dias ininterruptos, o que certamente gerou 

angústias e transtornos suficientes para emergir o direito à reparação 

pecuniária. Já no que concerne a fixação do valor que corresponda à 

justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as 

circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para 

arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTE para 

CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% ao mês, a 

partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data 

(súmula 362 do STJ). Sem custas nem honorários, em conformidade com o 

art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, nada 

sendo requerido arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO 

FERREIRA Juíza Leiga _____________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. 

Pontes e Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002445-25.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEI FERREIRA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAMELA MORINIGO DE SOUZA OAB - MT0021802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002445-25.2018.8.11.0013. REQUERENTE: MARLEI FERREIRA SIQUEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc., A sentença dispensa relatório, consoante disposição do 

artigo 38, da Lei n. 9.099/95. PRELIMINAR – PRESCRICÃO Aduz a 

reclamada que que a pretensão da reclamante prescreveu, contudo a 

prescrição é existente em casos onde a reclamada já tenha realizado o 

procedimento de incorporação, o que não restou provado em sede de 

contestação, deixo de acolher a preliminar. Nesse sentido: Tribunal de 

Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: 

Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 18/07/2017 Restituição de valores. 

Rede elétrica rural. Construção. Recursos particulares. Apropriação pela 

concessionária. Prescrição quinquenal. Ação procedência. Valor. 

Reparação integral. É de cinco anos o prazo de prescrição para o 

ressarcimento de valores dispendidos na construção de rede particular de 

energia elétrica apropriada pela concessionária de serviço público para 

expansão de programa de eletrificação de propriedades rurais. É devido o 

ressarcimento dos valores gastos pelo particular para construção de rede 

rural particular de energia elétrica se ocorrer a incorporação desta pela 

concessionária pública do serviço de energia elétrica, cujo valor deve ser 

pago devidamente corrigido e com juros de mora, em função da vigência 

em nosso sistema do princípio da reparação integral. (TJ/RO – 2ª Câmara 

Cível, N.01003969720088220007, Rel. Des. Marcos Alaor D. Grangeia, J. 

19/10/2011). (destaque nosso). MÉRITO Como é cediço, o julgamento 

antecipado homenageia o princípio da economia processual, permitindo 

uma rápida prestação da tutela jurisdicional às partes e à comunidade, 

evitando-se longas e desnecessárias instruções. E considerando que os 

elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a 

formação de juízo seguro sobre o mérito da causa, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. 

O reclamante pretende o ressarcimento dos valores despendidos para 

construção de rede de energia elétrica em sua propriedade rural, já que 

não era beneficiado com eletrificação, requerendo liminarmente a 

incorporação da referida rede à reclamada, pra que esta passe a ser 

responsável pelas manutenções. E encontrando-se a presente lide sob a 

esfera dos direitos tutelados pelo Código e Defesa do Consumidor e diante 

da hipossuficiência da reclamante com relação à empresa reclamada, 

inverto o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Em análise 

ao mérito da demanda, verifico que pretensão merece acolhimento. Eis os 

motivos. O cerne da questão cinge-se em saber se a empresa reclamada 

tem ou não o dever de restituir valor gasto com a construção e 

manutenção da rede elétrica pelo reclamante. Em um primeiro momento, há 

que se perquirir acerca da incorporação. Pois bem, a Lei n. 10.848/04, em 

seu art. 151, posteriormente regulamentada pelo Decreto n. 5.1632, é de 

clareza solar quando prescreve que as concessionárias de serviços 

públicos de distribuição de energia elétrica deverão incorporar a seus 

patrimônios as redes particulares até 31/12/05. É evidente, destarte, que a 

participação financeira do consumidor, sem o devido ressarcimento, na 

realização de obras destinadas à transmissão de energia elétrica que, por 

conseguinte, será explorada com fins lucrativos por empresa 

concessionária revela-se prática abusiva. No caso, restou comprovada a 

utilização da rede de energia por outros consumidores. Assim, as 

concessionárias de distribuição deverão incorporar a seus patrimônios as 

redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder 

Concedente até 31 de dezembro de 2005 ou, mesmo dispondo, desde que 

exista interesse das partes em que sejam transferidas, e (...) os custos 

decorrentes dessa incorporação, incluindo a reforma das redes, serão 

considerados pela ANEEL nos processos de revisão tarifária. Sobre o 

assunto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se posicionou: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

CONSTRUÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM PROPRIEDADE RURAL - 

INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - DEVER DE RESSARCIR - DESCASO COM 

O CONSUMIDOR/PROPRIETÁRIO ? DANO CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO 

DEVIDA ? RECURSO DESPROVIDO. Não se pode permitir que a ?doação? 

de um patrimônio particular sem a contraprestação devida seja legítima. Do 

contrário, estaríamos a admitir o enriquecimento sem causa das 

concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao 

particular que arcou com a construção e manutenção de uma rede de 

transmissão de energia. Deve o proprietário da rede particular de 

transmissão de energia elétrica ser indenizado pelos danos causados, 
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ante o descaso da Concessionária de Energia Elétrica, inclusive, obtendo 

Termo de Doação de ramal de energia, de terceira pessoa, não 

proprietária e oferecendo, como ressarcimento, quantia ínfima e irrisória. 

Ap, 34251/2011, DES. MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 07/02/2012, Data da 

publicação no DJE 09/03/2012. Veja-se que, sendo de obrigação da 

reclamada a incorporação de redes particulares e sendo nula eventual 

doação feita a esta pelo reclamante, por ser considerada demasiada 

desvantagem ao consumidor, o ressarcimento dos gastos que teve para a 

construção da dita rede e para sua manutenção, é medida que se impõe. 

O direito à restituição de valores gastos com as despesas para a 

construção de rede de eletrificação rural decorre do programa do 

Governo Federal, denominado "Luz no Campo", regulamentado pela 

Resolução Normativa n.º 223/03. Mencionada Resolução prescreve o 

seguinte: Art. 11. O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido 

de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos 

públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, 

em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação 

prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede. 

mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado. § 1º Os recursos 

antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão 

restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido 

de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual. Este 

indiscutível acervo patrimonial, rede elétrica, para cuja construção o 

consumidor contribuiu significativamente e que resulta ou resultará em 

fonte de receita para a concessionária do serviço de energia, reverteu ao 

patrimônio da empresa. Dessa forma, indiscutível a obrigação da empresa 

requerida em restituir ao reclamante as quantias por eles dispensadas 

para construção e manutenção rede. Ademais, nos termos do artigo 7º, 

inciso III, da Lei n. 8.987/95, é direito do cidadão a obtenção do serviço 

público concedido. No caso dos autos, para que tal ocorresse, o 

consumidor, teria que praticar esta verdadeira ?doação obrigatória" à 

concessionária de energia elétrica que, como dantes mencionado, 

revela-se abusiva. Nesse sentido, é o seguinte julgado do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso do Sul: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

RESTITUIÇÃO DE VALORES ? PROCEDIMENTO ORDINÁRIO ? VALORES 

DESPENDIDOS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE 3 Art. 7º, inciso III da Lei 

nº 8.987/95: "Obter e utilizar o serviço, com liberdade de escolha entre 

vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as 

normas do poder concedente.?. ENERGIA ELÉTRICA PELO PARTICULAR 

EM ÁREA RURAL ? DOAÇÃO COMPULSÓRIA DA REDE À 

CONCESSIOÁRIA (ENERSUL) ? PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO RURAL ?

LUZ PARA TODOS? ? PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 

JUSTIÇA ESTADUAL, INTEGRAÇÃO NA LIDE DE ENTES FEDERAIS (ANEEL 

E ELETROBRÁS), DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ? 

REJEITADAS ? DOAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ? CONDIÇÃO 

POTESTATIVA ? DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES CONCEDIDOS ? 

CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE ? NÃO OCORRÊNCIA ? 

RECURSO DESPROVIDO.I ? Se a pretensão inicial objetiva a restituição de 

valores pagos com a construção de rede de energia elétrica em 

propriedade rural integrada ao patrimônio da empresa concessionária 

(ENERSUL), dispensa-se a participação da ANEEL ou da ELETROBRÁS, 

sendo incabíveis as preliminares de incompetência da Justiça Estadual e 

de integração na lide dos entes federais.II ? O prazo decadencial para se 

pleitear a anulação de negócio jurídico somente começa a correr a partir 

do cessamento ou fim da suposta coação.III ? O Código do Consumidor é 

aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre a concessionária de 

energia elétrica e o consumidor dessa.IV ? Nulo é o ato jurídico imposto 

pela concessionária de energia elétrica consistente na doação, pelo 

consumidor, da rede de energia elétrica construída por este, às próprias 

expensas, em imóvel rural de sua propriedade.V ? Impõe-se à 

concessionária de energia elétrica o dever de ressarcir o proprietário de 

terras rurais que edifica, às suas expensas, rede de energia elétrica em 

sua propriedade rural.VI ? A fixação de novas regras para a 

universalização do uso de energia elétrica pela União não faz com que os 

consumidores ? que construíram as redes de energia em data anterior às 

novas resoluções que estenderam o prazo ? fiquem sujeitos a prazos 

mais extensos para a restituição dos valores por eles despendidos. 

Apelação Cível ? Ordinário - N. 2012.019839-5/0000-00 - Campo Grande. 

Relator - Exmo. Sr. Des. Josué de Oliveira. Doutro giro, a alegação da 

empresa reclamada no sentido de que é inexigível o crédito pretendido em 

razão de haver novas resoluções, decretos etc., postergando o prazo 

para o reembolso, a fim de se evitar impacto tarifário e resguardar o 

interesse público, igualmente não merece prosperar. O fato de haver 

fixado novo prazo para universalização do uso de energia elétrica, não 

faz com que os consumidores, que construíram as redes de energia 

elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, 

fiquem subordinados à restituição dos valores despendidos às novas 

regras e prazos mais extensos, até porque, conforme alegou a própria 

reclamada tal prazo foi estendido para o próximo ano de 2017. Ademais, 

anoto, que prolongar o prazo para incorporação para após o decurso do 

prazo prescricional do direito do consumidor pleitear o ressarcimento, o 

coloca em severa desvantagem perante a empresa reclamada, não 

podendo ser concebível. De igual modo, não há como se falar, in casu, em 

preponderância do interesse público sobre o privado, isso porque as 

redes de energia elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, o 

qual de fato já foi incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que 

outros consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia 

elétrica, de modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse 

público, inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da reclamada. 

No caso, restou incontroversa a construção da rede de energia elétrica 

pelo reclamante, no entanto, a reclamada impugnou o valor pleiteado pelo 

reclamante, assim, em análise aos fatos e documentos juntados pelo 

reclamante, tenho que o valor do dano material poderá ser arbitrado até 

mesmo por estimativa, na medida em que nesses casos, cabe ao 

magistrado avaliar se as pretensões deduzidas em juízo guardam 

consonância com as circunstâncias em que se deram os fatos. Desse 

modo, tenho que os valores trazidos pelo reclamante, estampados nos 

documentos constantes da inicial condizem com a realidade, ademais, a 

reclamada mesmo os impugnando, não trouxe provas de serem 

destoantes com o preço praticado no mercado, no mais, os recibos 

também comprovam os valores gastos com a manutenção da rede. Tal 

valor deverá sofrer incidência de correção monetária, pelo índice 

IGPM/FGV, desde a data do ajuizamento da ação, isso porque se refere ao 

preço atual da rede. Outrossim, os juros de mora, deverão ser restituídos 

a partir da citação no importe de 1% ao mês (artigo 11, §3º, da Resolução 

ANEEL 223/2003). DISPOSITIVO POSTO ISTO e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial com arrimo no que 

dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil para 

DETERMINAR à incorporação da rede de energia elétrica objeto dos autos 

ao patrimônio da reclamada, bem como CONDENAR à reclamada a restituir 

ao reclamante os valores por ele despendidos para construção da rede 

elétrica, no importe de R$ 8.000,00 (Oito Mil Reais), devidamente corrigido 

pelo IGPM/FGV, a data do protocolo da exordial, e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, a partir da citação. Sem custas nem honorários, em 

conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. LYZIA SPARANO 

M E N N A  B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002682-25.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002682-25.2019.8.11.0013. EXEQUENTE: RAFAEL NEVACK RIBEIRO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 
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direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Pontes 

e Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003134-69.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1003134-69.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: RAMAO WILSON JUNIOR 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. DA 

HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE AS PARTES A 

sentença dispensa relatório, consoante disposição do artigo 38, da Lei n. 

9.099/95. Considerando a concordância da Fazenda Pública quanto ao 

direito discutido nos autos, em razão de sua manifestação expressa ou do 

decurso de prazo sem manifestação, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para 

que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. DOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO O 

cálculo de liquidação do débito será realizado pelo Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do 

art. 3º do Provimento nº 11/2017-CM. Os consectários legais de mora 

deverão seguir o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 

870.947, vez que os embargos de declaração outrora interpostos já foram 

julgados e não há mais suspensão nacional decorrente daquele feito. 

Realizados os cálculos, expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Pontes 

e Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000371-61.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIA LIMA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANNA MARGONATO GAUDENCI MARTINS OAB - MT23961/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA MOURA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000371-61.2019.8.11.0013. INTERESSADO: LIDIA LIMA DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ZILDA MOURA DE OLIVEIRA Vistos etc., Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

FUNDAMENTAÇÃO Preliminar Rejeito a preliminar de incompetência de 

juízo para o deslinde do processo por necessidade de prova pericial, uma 

vez que as provas existentes nos autos se mostram suficientes para a 

elucidação da questão. MÉRITO Consigno cuidar-se de relação de 

consumo. As condições maiores para a produção probatória, neste caso, 

estão com a reclamada; portanto, patente a hipossuficiência da parte 

reclamante e, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas 

assertivas são fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do 

CPC. Aduz a parte autora que com o casamento marcado para 

01/12/2018, contratou a reclamada que na ocasião apresentou varias 

fotos de modelos de vestidos, a reclamante então decidiu por um modelo, 

explicando suas condições, o que foi prontamente aceito pela reclamada, 

que garantiu que o vestido ficaria exatamente como planejado pela 

reclamante. Alega a reclamante que a reclamada entregaria o vestido até o 

dia 20/10/2018, se a reclamante adiantasse o mais rápido possível o 

dinheiro, o que foi prontamente aceito pela reclamante, pois desejava ter 

tempo caso o vestido precisasse de alterações e ajuste, feito o acordo 

assinaram contrato, sendo o vestido no valor de 1.800,00 (mil e oitocentos 

reais). Ocorre que no dia 30 de outubro, 10 dias após a data combinada 

da entrega, foi lhe informado que o vestido só estaria pronto dia 15 de 
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novembro, só então após 14 dias antes do casamento a reclamada aviso 

que o vestido estava pronto, ao chegar na loja se deparou com diferente 

do que havia solicitado, motivo pelo qual a reclamante se recusou a ficar 

com o vestido, motivo pelo qual a reclamante requer o ressarcimento de 

seus prejuízos materiais e morais. No mérito a reclamada alega 

inexistência do dever de indenizar, sob o fundamento de os havia ajustes 

finais do vestido a ser feito, e que a reclamante tinha ciência desde o 

inicio, e que a mesma se propôs a ajustar o vestido ao gosto da cliente, e 

ainda assim a recusa permaneceu. Alega ainda que o vestido o vestido 

não possuía qualquer defeito, e que as diferenças entre o material 

importado e nacional, que foram previamente informados a reclamante, 

motivo pelo qual requer seja julgado improcedente a presente ação. Não 

restam dúvidas, que a hipótese presente trata de relação de consumo, 

regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º e 3º, 

enquadrando se as partes no conceito de consumidor e prestador de 

serviços. Reconhecendo o consumidor como a parte mais vulnerável, os 

artigos 12 e 14 estabelecem a responsabilidade objetiva para os 

chamados acidentes do consumo, decorrentes dos fatos do produto ou do 

serviço. Ressalte-se que, a responsabilidade objetiva só pode ser 

afastada comprovando uma das causas excludentes previstas no § 3º do 

art. 14.. Sob esse ponto, observa-se que a parte ré não apresentou 

nenhuma prova a fim de comprovar a inexistência de defeito no vestido de 

noiva, prova esta, que poderia ter sido produzida com o fim de repudiar as 

fotografias apresentadas e as alegações autorais, ônus este, que recai 

sobre a parte ré. Ressalte-se que ao contrário do afirmado pela ré, não se 

trata de prova negativa a ser produzida por ela, mas de comprovação de 

que o vestido estava em perfeito estado. Assim, a ré, ora, reclamada não 

apresenta nenhuma prova no sentido de ilidir o direito da autora, 

reclamante, ônus da prova que lhe competia. Portanto, não logrou êxito 

reclamada em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito da autora, na forma do artigo 333, II do CPC. Destarte, é 

inequívoca a falha na prestação do serviço. E uma vez caracterizada, 

cabe a restituição do valor pago pela reclamante. Isto porque, não se trata 

de mera desistência. Com efeito, reter valor pago, do vestido que não foi 

entregue como o combinado apresentado defeito, configura 

enriquecimento sem causa. Ora, o não reparo do produto somado à 

desídia da empresa, gerou no consumidor aborrecimento e expectativa 

frustrada. Acrescente-se, que a parte autora, mesmo tendo tido o cuidado 

de buscar o serviço com antecedência, às vésperas de seu casamento 

se viu com vestido com defeito e teve que procurar outro vestido de noiva 

para a celebração de seu casamento. Assim, as circunstâncias peculiares 

do caso presente, constituem transtorno e constrangimento que 

ultrapassam o mero aborrecimento, situação que, à evidência, caracteriza 

dano moral. Houve ofensa a direitos da personalidade do consumidor, 

restando violado o princípio da boa -fé objetiva que estabelece deveres de 

lealdade e confiança, que devem nortear as relações de consumo. Assim, 

sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os 

critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo 

justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, sem que isso importe 

em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico.. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

constante na petição inicial e, por conseguinte: CONDENO a Reclamada, 

ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização a título de 

danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir desta 

decisão e juros legais a partir da citação, bem com a restituírem à parte 

autora quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de danos 

materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da 

citação, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar ao 

pagamento dos honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95). 

Transitada em julgado e, cumpridas todas as deliberações eventualmente 

pendentes, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. 

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA Juíza Leiga 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001203-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 

- EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARLOS LOCK OAB - MT16828-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001203-31.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: ALFA CONTABILIDADE S/S 

LTDA - ME EXECUTADO: OURO VERDE SUPERMERCADO E MATERIAIS 

PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de 

sentença condenatória proferida contra empresa que teve sua 

recuperação judicial homologada nos autos nº 3810-66.2017.811.0046, em 

curso perante a 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Comodoro/MT, 

com a determinação da suspensão das execuções individuais em face 

delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a realização da 

Assembleia Geral de Credores, encerrou-se o prazo de suspensão das 

execuções em curso contra as recuperandas. Na referida Assembleia o 

plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de maneira que os 

créditos concursais sofreram novação e, como tal, as execuções 

individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Nesse sentido, já 

decidiu o STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS 

AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A novação 

resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano 

em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra 

a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 2. Isso 

porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por ocasião da 

aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o inadimplemento 

ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput do art. 61 da Lei 

n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em falência; (b) se o 

descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 2 (dois) anos, 

qualquer credor poderá pedir a execução específica assumida no plano 

de recuperação; ou (c) requerer a falência com base no art. 94 da Lei. 3. 

Com efeito, não há possibilidade de a execução individual de crédito 

constante no plano de recuperação - antes suspensa - prosseguir no 

juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa 

hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título 

judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, igualmente, 

deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso especial 

provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 
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equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária em recuperação 

judicial, há dois caminhos a seguir: 1) se o fato gerador da demanda é 

anterior ao plano de recuperação, trata-se de crédito concursal, que 

deverá ser pago na forma do plano aprovado, pelo que o processo deverá 

ser extinto, expedindo-se a certidão competente para habilitação no juízo 

recuperacional. 2) se o fato gerador da demanda é posterior ao plano de 

recuperação, trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo 

seguir curso, até o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a 

competência passar a ser do juízo recuperacional. Nesse sentido, foi a 

decisão proferida em sede de embargos de declaração pelo juízo da 7ª 

Vara Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial do 

Grupo Oi (autos nº 0203711-65.2016.8.19.0001), a qual utilizou como 

paradigma: Assim, acolho os embargos e determino que seja oficiada a 

Presidência do Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso aos 

demais juízos no seguinte sentido: "Com a realização da Assembleia Geral 

de Credores realizada em 19.12.2017 os processos ajuizados em face do 

Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu 

curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais 

(constituídos antes de 20.06.2016) deverão ser pagos na forma do plano 

aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação 

aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, 

na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de 

constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação". Acerca 

do limite temporal para considerar o crédito como concursal, também 

decidiu o juízo universal da recuperação judicial: E, como concursal, esse 

juízo da recuperação judicial tem considerado todos os créditos, cuja 

demanda ilíquida tenha se iniciado em razão de fato jurídico que precede o 

deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorrido em 

20/06/2016, ainda que a sentença ou trânsito em julgado sejam 

posteriores, posição adotada com base na jurisprudência mais atual do 

STJ ( vide ex. Resp 1.447.918 e 1.634.046). O Ofício Circular TJMT nº 

33/2018-DAP orientou que: (...) 3. Os processos que tiverem por objeto 

créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador 

Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os 

organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na 

sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A 

lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização 

para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. É o breve relatório. DECIDO. No caso em comento, verifica-se que 

a decisão que o fato gerador da demanda é anterior ao plano de 

recuperação judicial, homologado em 23/04/219, e por isso ocorreu a 

novação da dívida, tratando-se de crédito concursal, que deverá ser 

listado, pelo credor, no Quadro Geral de Credores e, posteriormente, pago 

na forma do plano aprovado. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A 

EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da novação, nos 

termos do art. 924, III, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários neste grau de jurisdição. Expeça-se certidão de crédito, a ser 

retirada pela parte exequente no prazo de 10(dez) dias da intimação. P.R.I. 

Transitada em julgado, expedida a certidão e decorrido o prazo assinalado 

para retirada, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 22 de janeiro 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000595-33.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE TEREZINHA RAMPANELLI SANTA CATARINA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEY DIVINO GOMES DA SILVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000595-33.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: IVETE TEREZINHA RAMPANELLI 

SANTA CATARINA - ME EXECUTADO: VANDERLEY DIVINO GOMES DA 

SILVEIRA Vistos, etc. Trata-se de PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que 

não foi localizada a parte executada para receber a citação ou 

constatou-se que não há bens penhoráveis, após diversas diligências 

frustradas para tentativa de penhora. Desse modo, impõe-se a extinção 

do processo, com a devolução dos documentos ao autor, consoante 

determina o art. 53, §4º, da Lei 9.099/95: “Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor”. No mesmo sentido são os 

Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 

9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor” e “No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o entendimento 

jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO 

FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 4º, DA LEI 

9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de 

cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

contrarrazões. (TJ-DF 07021647920158070007 
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0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. 

PONTES E LACERDA, 20 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010842-22.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALFA CONTABILIDADE S/S LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F.Q.P. BUENO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010842-22.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: ALFA CONTABILIDADE S/S 

LTDA - ME EXECUTADO: F.Q.P. BUENO EIRELI - ME Vistos, etc. Trata-se 

de PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi localizada a parte 

executada para receber a citação ou constatou-se que não há bens 

penhoráveis, após diversas diligências frustradas para tentativa de 

penhora. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, com a devolução 

dos documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor”. No mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” e “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 

4º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se 

de cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. 

PONTES E LACERDA, 20 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002625-41.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002625-41.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: WEDER DE LACERDA SILVA 

EXECUTADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. Vistos, etc. 

Trata-se de PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi localizada a parte 

executada para receber a citação ou constatou-se que não há bens 

penhoráveis, após diversas diligências frustradas para tentativa de 

penhora. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, com a devolução 

dos documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor”. No mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” e “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 

4º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se 

de cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 
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"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. 

PONTES E LACERDA, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000434-57.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA OAB - MT22989/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000434-57.2017.8.11.0013. EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi localizada a parte executada 

para receber a citação ou constatou-se que não há bens penhoráveis, 

após diversas diligências frustradas para tentativa de penhora. Desse 

modo, impõe-se a extinção do processo, com a devolução dos 

documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 9.099/95: 

“Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo 

será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor”. No 

mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A hipótese do § 

4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título 

judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, 

como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome 

do executado no Cartório Distribuidor” e “No processo de execução, 

esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a garantia do 

débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida para fins de 

inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA, sob pena 

de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o entendimento 

jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. EXTINÇÃO DO 

FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 4º, DA LEI 

9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de 

cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. 

PONTES E LACERDA, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-35.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO LIMA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000073-35.2020.8.11.0013. REQUERENTE: THIAGO LIMA PEREIRA 

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Vistos, etc. Trata-se de ação 

proposta em desfavor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empresa pública 

federal. Por se tratar de integrante da administração pública indireta 

federal, a competência para processar e julgar o presente feito é da 

Justiça Federal, nos termos do art. 109 da Constituição Federal. Desse 

modo, inadmissível a presente ação, por incompetência em razão da 

pessoa. Ante o exposto, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II, da Lei 

9.099/95, facultando à parte autora a propositura da ação na Justiça 

Federal. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. 

Transitada em julgado, ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda, 21 de 

janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010548-67.2016.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ZENAIDE GASPAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIRA GASPAR SANTOS OAB - MT0021014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS OAB - MT0009826A (ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010548-67.2016.8.11.0013. EXEQUENTE: ZENAIDE GASPAR 

EXECUTADO: DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME 

Vistos, etc. Trata-se de PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi 

localizada a parte executada para receber a citação ou constatou-se que 

não há bens penhoráveis, após diversas diligências frustradas para 

tentativa de penhora. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, com 

a devolução dos documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, 

da Lei 9.099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. No mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do 

FONAJE: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica 

às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” e “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 

4º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se 

de cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. 

PONTES E LACERDA, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002525-52.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS TEODORO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELITON SANTIAGO ARAGAO OAB - MT25833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAN MIRANDA RAMOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT0011048A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1002525-52.2019.8.11.0013. INTERESSADO: JOAO MARTINS TEODORO 

REQUERIDO: RENAN MIRANDA RAMOS Visto, Dispensado o relatório na 

forma do art. 38, caput da Lei nº 9.099/95. Cuida-se de demanda na qual a 

parte reclamante postula restituição de quantia paga c/c danos morais, em 

virtude de ter contratado os serviços do reclamado em sua clinica, para 

que realizasse implante odontológico, e ao finalizar o tratamento o 

reclamado colocou duas próteses dentárias, frustrado o reclamante não 

concordou e devolveu as próteses ao reclamado. Ao final pugnou pela 

condenação do requerido pela restituição quantia paga por não ter o 

serviço que contratou não realizado perfazendo a quantia de R$1.600,00 

(mil e seiscentos reais), além de condenação em danos morais no importe 

de R$ 10.000,00 ( dez mil reais). Em contestação, o Reclamado contesta 

que tenha realizado qualquer tipo de procedimento dentário no reclamante 

que pudesse ser considerado implante, e contesta que o reclamante não 

tenha recebido o tratamento contratado, motivo pelo qual requereu a 

improcedência do pedido. FUNDAMENTO E DECIDO Compulsando os autos, 

verifica-se ter a matéria cunho eminentemente documental, onde as 

provas juntadas permitem, de forma segura, o julgamento antecipado da 

lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trato de 

relação de consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro 

o fornecedor. Estão, portanto, presentes os requisitos subjetivos 

(consumidor e fornecedor, artigos 2o e 3o da Lei nº. 8.078/90) e objetivos 

(produto e serviço, §§ 1o e 2o do artigo 3o dessa Lei) de tal relação. Por 

essa razão, impõe-se a inteira aplicação das normas previstas no Código 

de Defesa do Consumidor, que positiva um núcleo de regras e princípios 

protetores dos direitos dos consumidores, enquanto tais. Logo, inobstante 

tenham o reclamado se insurgido quanto ao fato em si, não produziu prova 

quanto a fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, 

conforme lhe competia. Através da documentação anexada pelo autor, 

constato que a demanda é procedente. O direito à reparação do dano 

depende da concorrência de três requisitos, que estão bem delineados no 

supracitado artigo, razão pela qual, para que se configure o ato ilícito, será 

imprescindível que haja: fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por 

ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou imprudência; 

ocorrência de um dano patrimonial ou moral e, nexo de causalidade entre o 

dano e o comportamento do agente. Resta quantificar o dano moral. A 

reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade 

do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função 

preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar a 

ocorrência reiterada de atos lesivos, que implique locupletamento sem 

causa ao credor e que nada signifique financeiramente ao devedor. 

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um 

exame completo das circunstâncias acima mencionadas, e orientando-se 

pelos citados princípios de sobre direito (razoabilidade e 

proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e juros 

legais. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

do pedido inaugural, para: DETERMINAR a restituição do valor pago pelos 

serviços não no valor de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), 

correspondente ao serviço pago e não prestado, a título de dano material, 

corrigidos monetariamente pelo índice oficial - INPC/IBGE, bem como juros 

simples no importe de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do 

efetivo prejuízo - súmula 43 do STJ. CONDENAR o Requerido ao 

pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais 

corrigidos monetariamente a partir da presente data mais juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, extinguindo-se o 
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processo com resolução do mérito. Sem custas e sem honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. LYZIA SPARANO 

M E N N A  B A R R E T O  F E R R E I R A  J u í z a  L e i g a 

_____________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo juiz leigo, para todos os efeitos legais. Pontes e 

Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010607-89.2015.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

C. A. R. FIDELIS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAX DELIS DE QUEIROZ OAB - MT0016802A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA REGIANE BOTELHO MARIANO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

8010607-89.2015.8.11.0013. REQUERENTE: C. A. R. FIDELIS - ME 

REQUERIDO: CARLA REGIANE BOTELHO MARIANO Vistos, etc. Trata-se 

de PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que não foi localizada a parte 

executada para receber a citação ou constatou-se que não há bens 

penhoráveis, após diversas diligências frustradas para tentativa de 

penhora. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, com a devolução 

dos documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, da Lei 

9.099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o 

processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 

autor”. No mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do FONAJE: “A 

hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às 

execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” e “No 

processo de execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens 

para a garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de 

dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade”. Acerca do tema, este é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 

4º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se 

de cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95. Autorizo a devolução dos documentos ao autor. Sem 

custas e honorários neste grau de jurisdição. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. 

PONTES E LACERDA, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-57.2017.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

GAUCHA DIESEL COMERCIO E IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F B BATISTA LOCACOES - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CAVALCANTE CAMPOE OAB - PR85243 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1000531-57.2017.8.11.0013. REQUERENTE: GAUCHA DIESEL COMERCIO E 

IMPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA - ME REQUERIDO: F B BATISTA 

LOCACOES - ME Vistos, etc. A sentença dispensa relatório, consoante 

disposição do artigo 38, da Lei n. 9.099/95. HOMOLOGO por sentença, 

para que possa produzir seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes e, via de consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição. P.R.I. Com fundamento no art. 914 e 915 da CNGC, dou 

como transitada em julgado a sentença nesta data, desnecessária a 

intimação das partes. No mesmo sentido é o Enunciado 12 do Encontro de 

Juízes dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A sentença 

homologatória de conciliação ou transação, dispensa a intimação das 

partes e de seus patronos, procedendo-se ao arquivamento imediato do 

feito”. Se se tratar de acordo parcelado, em caso de inadimplemento 

poderá a parte credora requerer o desarquivamento e cumprimento da 

sentença nos próprios autos. Ao arquivo, com baixa. PONTES E 

LACERDA, 21 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001638-05.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JLC CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - MT0010709A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA SENTENÇA Processo: 

1001638-05.2018.8.11.0013. EXEQUENTE: JLC CONTABILIDADE LTDA - 

ME EXECUTADO: OI S/A Vistos, etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

condenatória proferida contra empresa integrante do Grupo Oi – em 

recuperação judicial (Processo nº 0203711-65.2016.8.19.0001 - 

Recuperação judicial: Autor: OI S.A., TELEMAR NORTE LESTE S.A., OI 

MÓVEL S.A., COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A., COPART 5 
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PARTICIPAÇÕES S.A., PORTUGAL TELECOM INTERNATIONAL FINANCE 

B.V., OI BRASIL HOLDINGS COÖPERATIEF U.A.) Conforme já ressaltado 

nos autos, foi deferido pedido de Recuperação Judicial, nos autos nº 

0203711-65.2016.8.19.0001, que versam sobre a recuperação judicial do 

Grupo Oi, em curso perante a 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ, 

com a determinação da suspensão das execuções individuais em face 

delas, durante o chamado “stay period”. Entretanto, com a realização da 

Assembleia Geral de Credores em 19.12.2017, encerrou-se o prazo de 

suspensão das execuções em curso contra as recuperandas. Na referida 

Assembleia o plano de recuperação foi aprovado pelos credores, de 

maneira que os créditos concursais sofreram novação e, como tal, as 

execuções individuais contra as recuperandas devem ser extintas. Nesse 

sentido, já decidiu o STJ: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES 

INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. 

2. Isso porque, caso haja inadimplemento da obrigação assumida por 

ocasião da aprovação do plano, abrem-se três possibilidades: (a) se o 

inadimplemento ocorrer durante os 2 (dois) anos a que se refere o caput 

do art. 61 da Lei n. 11.101/2005, o juiz deve convolar a recuperação em 

falência; (b) se o descumprimento ocorrer depois de escoado o prazo de 

2 (dois) anos, qualquer credor poderá pedir a execução específica 

assumida no plano de recuperação; ou (c) requerer a falência com base 

no art. 94 da Lei. 3. Com efeito, não há possibilidade de a execução 

individual de crédito constante no plano de recuperação - antes suspensa 

- prosseguir no juízo comum, mesmo que haja inadimplemento posterior, 

porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante 

no novo título judicial ou a falência é decretada, caso em que o credor, 

igualmente, deverá habilitar seu crédito no juízo universal. 4. Recurso 

especial provido. (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 

QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015) Por outro lado, 

quanto aos créditos extraconcursais, conforme posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça, somente os atos de constrição devem 

ocorrer exclusivamente no juízo recuperacional. Veja-se: AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE 

CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO 

EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. São incompatíveis com a recuperação 

judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de 

forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das 

empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de 

competência. 2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o 

devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito 

extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, 

da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido 

que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade 

do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição 

patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no 

Juízo universal. 3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao 

pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem 

nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará 

por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o 

pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do 

equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na 

convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os 

credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial. 4. 

Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

24/05/2017, DJe 31/05/2017) Assim, em se tratando de pedido de 

cumprimento de sentença contra sociedade empresária pertencente ao 

Grupo Oi, há dois caminhos a seguir: 1) se o fato gerador da demanda é 

anterior a 20/06/2016, trata-se de crédito concursal, que deverá ser pago 

na forma do plano aprovado, pelo que o processo deverá ser extinto, 

expedindo-se a certidão competente para habilitação no juízo 

recuperacional. 2) se o fato gerador da demanda é posterior a 20/06/2016, 

trata-se de crédito extraconcursal, devendo o processo seguir curso, até 

o momento dos atos expropriatórios, ocasião em que a competência 

passar a ser do juízo recuperacional. Nesse sentido, foi a decisão 

proferida em sede de embargos de declaração pelo juízo da 7ª Vara 

Empresarial do Rio de Janeiro, nos autos da Recuperação Judicial do 

Grupo Oi: Assim, acolho os embargos e determino que seja oficiada a 

Presidência do Tribunal de Justiça para solicitar expedição de Aviso aos 

demais juízos no seguinte sentido: "Com a realização da Assembleia Geral 

de Credores realizada em 19.12.2017 os processos ajuizados em face do 

Grupo OI/TELEMAR que se encontravam suspensos podem retomar seu 

curso, sendo certo que aqueles que cuidam de créditos concursais 

(constituídos antes de 20.06.2016) deverão ser pagos na forma do plano 

aprovado, extinguindo-se, então, os processos em curso. Com relação 

aos créditos extraconcursais, as ações seguem seu curso natural, mas, 

na esteira do posicionamento da doutrina e da jurisprudência, os atos de 

constrição devem ser determinados pelo Juízo da Recuperação". Acerca 

do limite temporal para considerar o crédito como concursal, também 

decidiu o juízo universal da recuperação judicial: E, como concursal, esse 

juízo da recuperação judicial tem considerado todos os créditos, cuja 

demanda ilíquida tenha se iniciado em razão de fato jurídico que precede o 

deferimento do processamento da Recuperação Judicial ocorrido em 

20/06/2016, ainda que a sentença ou trânsito em julgado sejam 

posteriores, posição adotada com base na jurisprudência mais atual do 

STJ ( vide ex. Resp 1.447.918 e 1.634.046). O Ofício Circular TJMT nº 

33/2018-DAP orientou que: (...) 3. Os processos que tiverem por objeto 

créditos extraconcursais devem prosseguir até a liquidação do valor do 

crédito. Com o crédito líquido, e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, o Juízo de origem expedirá ofício ao Juízo da 

Recuperação Judicial comunicando a necessidade de pagamento do 

crédito. 4. O Juízo da Recuperação, com o apoio direto do Administrador 

Judicial, o Escritório de Advocacia Arnoldo Wald, receberá os ofícios e os 

organizará por ordem cronológica de recebimento, comunicando, na 

sequência, às Recuperandas para efetuarem os depósitos judiciais. 4.1. A 

lista com a ordem cronológica de recebimento dos ofícios e autorização 

para efetivação dos depósitos judiciais ficará à disposição para consulta 

p ú b l i c a  n o  s i t e  o f i c i a l  d o  A d m i n i s t r a d o r  J u d i c i a l 

www.recuperacaojudicialoi.com.br, sendo dispensável a solicitação 

dessa informação ao Juízo da Recuperação. 5. Os depósitos judiciais dos 

créditos extraconcursais serão efetuados diretamente pelas 

Recuperandas nos autos de origem, até o limite de 4 milhões mensais, de 

acordo com a planilha apresentada pelo Administrador Judicial. Os 

processos originários deverão ser mantidos ativos, aguardando o 

pagamento do crédito pelas Recuperandas. 6. Esse procedimento 

pretende viabilizar tanto a quitação progressiva dos créditos 

extraconcursais, quanto a manutenção das atividades empresariais e o 

cumprimento de todas as obrigações previstas no Plano de Recuperação 

Judicial. É o breve relatório. DECIDO. No caso em comento, verifica-se que 

a decisão que o fato gerador da demanda é anterior a 20/06/2016, e por 

isso ocorreu a novação da dívida, tratando-se de crédito concursal, que 

deverá ser listado, pelo credor, no Quadro Geral de Credores da 

Recuperação Judicial do Grupo Oi na classe III – Quirografário, mediante 

Habilitação Retardatária e, posteriormente, pago na forma do plano 

aprovado. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, em razão da novação, nos termos do art. 924, III, 

do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários neste grau de 

jurisdição. Expeça-se certidão de crédito, a ser retirada pela parte 

exequente no prazo de 10(dez) dias da intimação. P.R.I. Transitada em 

julgado, expedida a certidão e decorrido o prazo assinalado para retirada, 

ao arquivo, com baixa. Pontes e Lacerda/MT, 22 de janeiro de 2020.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000559-51.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

E. F. P. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIEDES PEREIRA NERY OAB - 481.996.801-72 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000559-51.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E. F. P. P. 

REPRESENTANTE: MARIEDES PEREIRA NERY REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTO, Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer com 

pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL, na qualidade de substituto processual de EMANUELA 

FRANCISCA PINHEIRO PAZ em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

todos devidamente qualificados nos autos. Compulsando os autos, 

verifica-se que há muito fora determinado ao Estado de Mato Grosso que 

promovesse a realização do exame de eletroneuromiografia de membros 

inferiores na substituída, no prazo de até 15 (quinze) dias (ID. 22100565). 

Não obstante, até o momento não há notícias nos autos de cumprimento da 

decisão. Não é crível que, verificada patente desídia dos Poderes Públicos 

no tocante ao Direito à saúde, o Judiciário mantenha-se inerte, incorrendo, 

ele próprio, em clara violação a um dos mais elementares direitos 

fundamentais assegurados pelo texto constitucional. Diante disso, 

INTIME-SE a parte autora para dizer o atual andamento dos procedimentos 

necessários para a realização do exame prazo de 10 (dez) dias e para 

que esclareça seu estado de saúde neste momento, informando se a 

necessidade de realização do procedimento persiste. Em permanecendo a 

necessidade, caso ainda não tenha sido realizado o exame, tendo em 

vista o tempo já decorrido desde o deferimento da liminar, INTIME-SE o 

Estado de Mato Grosso para que realize o procedimento no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de bloqueio do numerário necessário para a 

realização do mesmo na rede privada. Cabe-lhe no mesmo prazo juntar 

aos autos o comprovante de cumprimento da medida. Decorrido o prazo 

retro sem que haja a comprovação da realização do respectivo exame, 

dê-se vistas ao Ministério Público para que anexe ao caderno processual, 

no prazo de 05 (cinco) dias, ao menos 02 orçamentos da rede privada. 

Caso a parte autora, intimada, informe que o exame já fora realizado, 

remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação e após 

retornem para decisão, inclusive a extinção do processo. Em não tendo 

sido realizado, após cumpridas as diligências acima, retornem os autos 

conclusos para deliberações. Ás providências, cumpra-se. Poxoréu/MT, 

data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001055-80.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SILVA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI OAB - MT8308-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001055-80.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: ANTONIO SILVA DE ABREU REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA, proposta por ANTONIO SILVA DE ABREU, em face do 

INSS, pugnando pelo restabelecimento do benefício de aposentadoria por 

invalidez c/c com pedido subsidiário de auxílio doença. Presentes os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE à agência previdenciária do 

local onde o benefício foi postulado requisitando seja encaminhado a este 

Juízo cópia integral do processo administrativo em que se deferiu a 

aposentadoria por invalidez e, posteriormente, entendeu pela sua 

cessação, no prazo de 10 (dez) dias. Por tratar a demanda de interesses 

indisponíveis, e tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, em geral, não se 

apresentam com poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. Com fulcro no art. 370 c/c o art. 139, VI, do 

CPC/15, DEFIRO o pedido de realização de perícia técnica, a fim de que se 

constate, como acima mencionado, a existência ou não de patologia que, 

efetivamente, incapacite para o exercício de atividade laboral, e em 

havendo incapacidade, para que informe se esta é permanente ou 

temporária e se restringe-se à atividade habitual da requerente ou a toda e 

qualquer atividade. Para tanto, NOMEIO, para a confecção do laudo o 

médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na 

secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários 

periciais em R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), considerados os 

critérios previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ. 

Intime-O para ciência e para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao 

procedimento pericial, juntando aos autos o respectivo laudo no prazo 

subsequente de 05 (cinco) dias. Com o agendamento, intimem-se as 

partes, para ciência. De imediato, INTIME-SE as partes para que, no prazo 

de 15 dias, caso queiram, indiquem assistente técnico e apresentem 

quesitos, bem como arguam impedimento ou suspeição, nos termos do art. 

465, § 1º do CPC/15 Com o aporte do referido laudo, RETORNEM os autos 

conclusos para decisão relativa ao pedido de tutela provisória de urgência 

e INTIMEM-SE as partes para manifestação sobre o laudo, no prazo de 15 

(quinze) dias. Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, oficie-se 

ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para 

pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 

2007 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para 

tanto. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000783-86.2019.8.11.0014
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))
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SINVALDO ROCHA DA SILVA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE POXOREU MT (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000783-86.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: SINVALDO 

ROCHA DA SILVA, MUNICIPIO DE POXOREU MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTO, Trata-se de ação de Internação Compulsória para 

Submissão de Dependente Químico ao tratamento desintoxicação c/c 

pedido de antecipação de tutela aviada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL, visando a compelir O MUNICÍPIO DE POXORÉU E O ESTADO 

DE MATO GROSSO a garantirem a submissão do dependente químico 

SINVALDO ROCHA DA SILVA. Compulsando-se os autos observo que foi 

deferida liminar para determinar a internação do requerido. No entanto, não 

há nos autos informações a respeito do cumprimento da medida. Diante 

disso, intime-se a curadora especial nomeada para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, diga se a internação foi efetivada, bem como para que 

informe a atual condição do curatelado. Anexada a manifestação da 

curadora, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público. Retornando-se, 

venham-me conclusos. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000324-84.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO AMILTON DA COSTA (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000324-84.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR REU: SEBASTIAO AMILTON DA COSTA 
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VISTO, INTIME-SE o embargado para oferecer contrarrazões no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias. Após volvam-me os autos para decisão. Ás 

providências, cumpra-se. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000052-56.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE POXOREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ASSIS MEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000052-56.2020.8.11.0014. Vistos. Recebo a inicial 

por estar em conformidade com os preceitos legais. Cite-se a parte 

executada, na forma requerida, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

pague a dívida com juros, multa de mora e encargos ou garanta a 

execução, conforme preceitua o artigo 8º da Lei nº 6.830/80. Frustrada a 

citação na forma requerida, intime-se, desde logo, a parte exequente para 

manifestação, em 05 (cinco) dias, expedindo-se o necessário para nova 

tentativa de citação na forma requerida, desde que fornecidos os meios 

respectivos e observada a escala legal de preferência para 

aperfeiçoamento do ato. Não sendo efetuado o pagamento, nem garantida 

a execução, proceda-se à penhora de tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, bem como a avaliação de tais bens, devendo o valor 

constar no auto de penhora, conforme determina o artigo 13 da Lei nº 

6.830/80. Efetivada a penhora ou o arresto, providencie-se o registro, se 

for o caso (artigo 14 da Lei n° 6.830/80), e a avaliação dos bens 

penhorados ou arrestados, assim como intime-se a parte executada, que 

poderá impugnar a avaliação e oferecer embargos, tudo no prazo de 30 

(trinta) dias. Ainda, DEFIRO, de imediato, ao Sr. Oficial de Justiça, os 

benefícios do artigo 212, §2º, do Código de Processo Civil e, por fim, fixo, 

desde logo, os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º do CPC. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, 17 de janeiro de 2020. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000084-95.2019.8.11.0014
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000084-95.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

UGO FURLAN REU: JOSE PEDRO DE SOUZA BUDIB, HELIANA MARA 

ROSA SALOMAO BUDIB Vistos. Intime-se o embargado para 

contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1022, § 2º 

do CPC/15. Cumpra-se. Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000388-31.2018.8.11.0014
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000388-31.2018.8.11.0014. 

REQUERENTE: THEREZINHA LEOLI CRESTANI DA SILVA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Defiro o pedido 

retro e determino o processamento da fase de cumprimento de sentença. 

Proceda ao Cartório às alterações e anotações necessárias, nos termos 

do artigo 348 e seguintes da CNGC, providenciando o Gestor a conversão 

do tipo de processo para o código da classe 00156 do PROJUD ou 20126, 

a depender do sistema vinculado ao feito. Intime-se a autarquia ré, com 

envio dos autos em carga para, querendo, impugnar os cálculos 

apresentados pela parte autora em 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 

535 do Código de Processo Civil. E, ainda, para que, no mesmo prazo 

assinalado (trinta dias), cumpra a determinação da decisão de ID 

19305044, para efetivar a implantação do benefício deferido, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Transcorrido o prazo 

acima sem requerimentos ou havendo concordância expressa do INSS, 

certifique-se e EXPEÇA-SE precatório ou RPV, separadamente, para a 

parte e para o advogado (honorários sucumbenciais), em conformidade 

com a súmula vinculante 27. Atente-se para as formalidades legais e 

encaminhem-se ao Tribunal Regional Federal. Na sequência, expeçam-se 

os respectivos alvarás e intime-se a parte para ciência (na hipótese de 

transferência bancária) ou retirada na secretaria no prazo de 10 dias 

(quando inexistente nos autos pedido expresso para transferência, com 

as devidas informações bancárias). Em havendo pedido expresso para 

transferência dos valores devidos à parte para a conta do causídico, 

desde que existente instrumento de procuração com poderes para dar e 

receber quitação, expeça-se como requerido e intime-se a parte 

pessoalmente dando-lhe ciência. Certificado o adimplemento total da 

obrigação, venham-me os autos conclusos para decisão/sentença. 

Apresentada impugnação pela autarquia ré, façam-se os autos 

CONCLUSOS para deliberações. Às providências. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000363-81.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

VERA LUCIA BADIA ANDERLE REU: NILTON BORGES BORGATO, 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTO, Inicialmente 

preenchidos os pressupostos legais, principalmente no que tange a 

comprovação de ausência de condições financeiras para arcar com as 

custas processuais, DEFIRO a gratuidade de justiça. Chamo o feito à 

ordem, relativamente ao valor da causa, o qual, no presente caso, deve 

refletir o proveito econômico a ser obtido com a presente ação, em 

conformidade com o que dispõe o art. 292 do CPC/15. Assim, INTIME-SE a 

parte requerente para, em 05 (cinco) dias, emendar a inicial para atribuir 

corretamente o valor da causa, em conformidade com o supramencionado 

dispositivo. Juntada aos autos a retificação determinada, CITE-SE a 

requerida para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 335 do CPC/15), sob pena de revelia (art. 344 do 

CPC/2015). Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. Deixo de analisar o 

pedido de antecipação de tutela, postergando-o para que seja apreciado 

após manifestação da parte contrária, tendo em vista a natureza da tutela 

pretendida. Decorridos os prazos supras, retornem-se os autos para 

ulteriores deliberações. Ás providências, cumpra-se. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000072-81.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

Espólio de Alexandre Rohrer de Oliveira (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO OAB - MT3052/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES HENRIQUE SILVA (REU)

 

AUDIÊNCIA MEDIAÇÃO REDESIGNADA PARA 10/03/2020 12:45 CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE POXORÉO

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1000072-81.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

Espólio de Alexandre Rohrer de Oliveira (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO OAB - MT3052/A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALES HENRIQUE SILVA (REU)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos no sentido INTIMAÇÃO o advogado do autor, 

através do DJE (Diário da Justiça Eletrônico), para estar presente na 

audiência de conciliação dia 01/10/2019, às 13:00 horas, no CEJUSC, 

Poxoréu MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78980 Nr: 625-82.2018.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cicera Albuquerque Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Pan S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto

 Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27732 Nr: 236-78.2010.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777, Luciana Borges Moura Cabral - OAB:6755/MT

 Certifico que procedo a intimação das pares do retorno dos autos a este 

juízo

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65320 Nr: 1467-04.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosangela Marcela Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Rubi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grasielli Arruda Seolin - 

OAB:/SP - 348860, Vinicius Manoel - OAB:OAB/SP 318.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Regina Pietsch 

Sacomori Lima Maranhão - OAB:PR 33.571, Priscila Katia Miguel 

Fakine - OAB:MT/13.706

 sendo depósitos ou aplicações financeiras até o valor da dívida 

executada.Deste modo, o pedido da parte credora é de todo válido, 

devendo, consequentemente, ser deferido, inclusive por retratar, in casu, 

o próprio interesse da justiça em face ao caráter público do 

processo.Merece ser registrado, por fim, que a penhora eletrônica via 

Bacenjud pode ser determinada independentemente do exaurimento das 

diligências no sentido de encontrar outros bens penhoráveis do 

executado, conforme solidificado entendimento jurisprudencial.Com essas 

considerações, DEFIRO pedido de penhora on line de fl. 199, por corolário, 

DETERMINO a penhora online sobre dinheiro, em espécie ou em depósito, 

ou aplicação em instituição financeira, em nome dos executados, 

EXPRESSO RUBI LTDA, CNPJ: 15.950.025/0001-23 (matriz) e 

15.950.025/0002-04 (filial) até o limite da dívida atualizada, no valor de R$ 

21.502,75 (vinte um mil quinhentos e dois reais e setenta e cinco 

centavos) (fl. 199-v).Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos 

conclusos em gabinete para a efetivação da constrição e busca acima 

deferida via sistemas Bacenjud.Em sendo positivo o bloqueio, os valores 

serão transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema Bacenjud, que será 

juntado aos autos.Aportado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte 

executada deverá ser intimada para, querendo, apresentar 

impugnação.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do 

débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.Após, 

o cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias. Ás providências, 

CUMPRA-SE.Poxoréu/MT, 12 de novembro de 2019.Darwin de Souza 

PontesJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63622 Nr: 272-81.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALILA BELO DO NASCIMENTO, Dalvani Pereira de 

Souza, DEUZALINA ROSA DE OLIVEIRA, DIANA MARIA FARIAS PINTO, 

DORACY MIRANDA LOPES, EDVALDO FERREIRA NASCIMENTO, Eunice de 

Almeida Silva Rodrigues, Elenilce Lina de Carvalho Arruda, ELENIR PAIM, 

ELIZABETE RODRIGUES NASCIMENTO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Código 63622

 VISTO,

 INTIME-SE as partes exequentes, PESSOALMENTE, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, promover os atos necessários ao regular processamento do 

feito, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, 13 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 17292 Nr: 855-18.2004.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio Zenilde de Aguiar, Zilene Aguiar de Araújo, 

Elaine Cristina Linhares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - INSS 
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- OAB:

 (Código 17292)

 SENTENÇA

DEFIRO pedido de fl.430.

 Por conseguinte, EXPEÇA-SE o competente Alvará para transferência dos 

valores depositados em juízo, nos termos em que pugnado no petitório de 

fl. 430.

Sem prejuízo, INTIME-SE pessoalmente à parte credora acerca da 

disponibilização dos valores em conta.

À vista do adimplemento dos valores devidos pela autarquia ré, julga-se 

extinto o processo, com fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 513, 

caput, ambos do Novo Código de Processo Civil.

 Na sequência, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas 

e anotações necessárias.

Ás providências, CUMPRA-SE.

Poxoréu/MT, _______ de _________________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63796 Nr: 393-12.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Jesus Auto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Fundo Municipal de 

Previdencia Social da Cidade de Poxoréu(Poxoréu-Previ)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514, Silvana Peixoto de Lima - OAB:/MS. 14.677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009, Dayse Crystina de Oliveira Lima - OAB:13890/MT, 

Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Código 63796

 VISTO,

 A priori, INDEFIRO os pedidos de fl. 355/362, uma vez que já foram 

analisados à fl. 354.

INTIME-SE a requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se acerca dos valores depositados nestes autos pelo Município 

de Poxoréu, bem como requeira o que entender de direito.

Ás providências, CUMPRA-SE.

 Poxoréu/MT, 13 de novembro de 2019.

 Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 77141 Nr: 2037-82.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICOLAU TSEREROWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, Flavia Venceslau Gomes - OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOURENÇO GOMES GADÊLHA 

DE MOURA - OAB:21233

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA POXORÉU

Código 77141

VISTOS,

Trata-se de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais, ajuizada por 

NICOLAU TSEREROWE em face de BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 

S.A, ambos devidamente qualificados nos autos.

A parte requerente informou à fl.48/49 que foi firmado um acordo 

extrajudicial, requerendo a homologação e o fim ao litigio em face do 

Banco Bonsucesso Consignado S/A.

A parte requerida intimada quedou-se inerte (fl. 64).

É o relatório. Decido.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes, e via de consequência, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 

III, “b”, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários conforme avençado no termo de acordo.

INTIMEM-SE.

 Após, o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

anotações de estilo.

Às Providências. Cumpra-se.

Poxoréu/MT, 13 de novembro de 2019.

Darwin de Souza Pontes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 63294 Nr: 1455-24.2013.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ricardina Maria da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código 63294)

VISTO,

 Considerando o petitório de fl. 155, intime –se a causídica para que junte 

aos autos o atestado de óbito da autora, bem como, proceda a habilitação 

dos herdeiros no prazo de (10) dez dias.

Com a juntada da certidão de óbito, INTIME-SE a autarquia executada, para 

nos termos do artigo 112 da lei 8.213/1991, informe nos autos se existe 

algum dependente habilitado ao recebimento da pensão por morte em 

nome da autora.

 .

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, ¬¬¬¬_____ de _____________ de 2019.

Darwin de Souza Pontes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66946 Nr: 647-48.2015.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Bispo de Araújo 

Filho - OAB:OAB/MT 14537

 Vistos.

Trata-se de embargos de declaração pela Defesa da Autora acerca da 

decisão de fls. 596, aos fundamentos que: a) teria se precipitado no 

mérito; b) não considerou a impugnação da Autora, acerca da 

deterioração do imóvel.

Com efeito, os embargos merecem acolhida.

De fato, necessário se faz verificar se a questão da avaliação da casa 

merece os descontos/desvalorização apontados na petição de fls. 

587/588, disto, DETERMINO que o Oficial de Justiça promova nova 

avaliação, que leve em conta indicadores ali apontados, pois segundo a 

Autora a cobertura da àrea lateral da casa, não teria todo aquele valor, 

por questões de idade do imóvel.

Assim, deve o Oficial, sendo de fato o valor da cobertura materialmente 

conforme apontado pela Autora, levar em conta a idade do imóvel.

Em relação à questão do empréstimo, reconheço que a decisão de fls. 596 

foi açodada, posto que cingida ao mérito da demanda.

Posto isso, jugo procedentes os embargos de declaração de fls. 597/599 

e revogo a decisão de fls. 596.

Cumpra-se as providências ordenadas, com nova avaliação pelo Oficial de 

Justiça, que deverá vir justificada quanto ao valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 80515 Nr: 1261-48.2018.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agnaldo Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO HENRIQUE MATSUSHITA DE MELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sileno Rezende Tavares - 

OAB:5.652-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ANTONIO DOS 

SANTOS - OAB:339125

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para noj prazo legal, 

apresentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000566-43.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

TCHAGO SANAGIOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN ALEXANDRA ELLER OAB - MT0015480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000566-43.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

TCHAGO SANAGIOTTO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Trata-se de ação de reparação 

de danos materiais e morais proposta por TCHAGO SANAGIOTTO em 

desfavor de ENERGISA, ambos já qualificados nos autos, em que pugna, 

incialmente, pela concessão da justiça gratuita. O requerente pugna pela 

concessão do benefício da gratuidade de justiça. Analisada a inicial, 

determinou-se a juntada de documentos comprobatórios da alegada 

incapacidade financeira para arcar com as custas do processo. Intimada, 

a parte autora veio aos autos apresentar extrato bancário relativo ao mês 

de abril de 2019, o qual revela saldo mensal de aproximadamente R$ 

7000,00 (sete mil reais). Importante ressaltar que, em pese a previsão 

contida no art. 99, § 3º do CPC/15, relativamente à presunção de 

veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, a 

Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXIV, determina, sem qualquer 

ressalva, que o Estado deverá prestar assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Destarte, sob 

pena de usurpação da estrutura hierárquico-normativa do ordenamento 

Jurídico brasileiro, que tem na Constituição Federal sua norma superior, à 

qual todas as demais normas devem observância, a comprovação da 

incapacidade financeira para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo do sustento próprio ou da família é a medida mais consentânea 

com a ordem constitucional vigente, ressalvada a hipótese em que o 

contexto fático e probatório dos autos ou a natureza da ação, por si sós, 

permitam aferir com segurança razoável a hipossuficiência econômica da 

parte. Ora, a parte juntou extrato comprovando saldo de cerca de R$ 

7000,00 (sete mil reais), ou seja, quase 7 vezes o salário mínimo vigente 

no país. Lado outro, não apresentou qualquer recibo de despesas que, 

somadas, infirmem sua capacidade financeira para arcar com as custas 

do processo Com efeito, inexistente prova suficiente da hipossuficiência 

financeira da parte, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Por 

conseguinte, INTIME-SE para em 05 (cinco) dias juntar aos autos 

comprovante de pagamento das custas e taxas judiciais, bem como as de 

distribuição, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito sem 

resolução de mérito. Decorrido o prazo, RETORNEM os autos conclusos. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000192-90.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALVANIRA MARQUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA OAB - MT13645-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000192-90.2020.8.11.0014 POLO ATIVO:ALVANIRA 

MARQUES DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARIANNE 

NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA 

BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Sala de audiência de conciliação de Poxoréo Data: 30/03/2020 Hora: 15:30 

, no endereço: RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO 

- MT - CEP: 78800-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000736-55.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PROCESSO N. 1000736-55.2019.8.11.0033 AUTOR: ANA ALVES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 

SENTENÇA Vistos ANA ALVES DE OLIVEIRA ajuizou AÇÃO DE PENSÃO 

POR MORTE em face de INSS, sustentando cônjuge de Maria Lurdes de 

Góis. Aduz, em síntese, que se casou com Sr. Aparecido Delgado de 

Oliveira, em 30 de setembro de 1.950, e durante o período de convivência 

sempre dependeu economicamente do trabalho rural do cônjuge até o seu 

falecimento em 21 de abril de 2010. Requer a procedência do pedido inicial 

para o fim de condenar a parte requerida ao benefício de pensão por 

morte de trabalhador rural. A inicial veio instruída com documentos. Citado, 

o requerido apresentou contestação, aduzindo que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, requereu a improcedência da ação (Id. 22235091). Em sua 

impugnação, o autor refutou os argumentos do requerido (Id. 22903682). 

O feito foi saneado no Id. 23760649. Audiência de Instrução e Julgamento 

realizada, momento em que foram ouvidas as testemunhas arroladas pela 

parte autora, José Pedro Dorneles e Antonio Gomes de Souza Sobrinho 

(Id. 27048437). Relatei. Fundamento e decido. O direito à percepção do 

benefício de pensão por morte rege-se pela legislação previdenciária 

vigente na data do falecimento do pretenso instituidor da pensão, sendo 

aplicável a máxima do tempus regit actum (Súmula 340 do STJ). No caso, o 

falecimento do pretenso instituidor do benefício se deu em 21/04/2010 (Id. 

22127915 - Pág. 1). Logo, a legislação de regência é a Lei 8.213/91. 

Dispõe o art. 74 da Lei 8.213/91 que a pensão por morte será devida ao 

conjunto de beneficiários do segurado que falecer, quer esteja 

aposentado ou não. Para a concessão do benefício de pensão por morte, 

deve-se comprovar o óbito do segurado; a condição de segurado do 

instituidor da pensão, independentemente de cumprimento de carência; e a 

condição de dependente do beneficiário. No caso em tela, o óbito de 

Aparecido Delgado de Oliveira foi comprovado pela certidão do Id. 

22127915 - Pág. 1. Da qualidade de dependente O art. 16 da Lei 8.213/91, 

com a redação vigente à época do óbito do pretenso instituidor da pensão, 

assim dispõe acerca dos beneficiários, especificando os dependentes do 

segurado: “Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência 

Social, na condição de dependentes do segurado: I - o cônjuge, a 

companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 

condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido; (...) § 4º A 

dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e 

a das demais deve ser comprovada.” Comprovada tal condição no caso 

dos autos pela certidão de casamento juntada no Id. 22127915, o cerne da 
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controvérsia reside na qualidade de segurado (especial) do instituidor. Da 

qualidade de segurado especial – trabalhador rural Relativamente à 

qualidade de segurado especial rural de pretenso instituidor do benefício 

de pensão por morte, salienta-se que pressupõe a comprovação do 

efetivo labor como trabalhador rural em regime de economia familiar, nos 

termos do art. 106 da Lei nº 8.213/91 e, na esteira de precedentes do STJ, 

por meio de início razoável de prova material, complementado por prova 

testemunhal, não sendo admitida, em regra, a prova exclusivamente 

testemunhal (art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91; súmula 149 do STJ). 

Analisando os autos, verifica-se que fora concedido em favor do de cujus 

aposentadoria por idade rural, nos autos n. 1720-08.2009.811.0033, o que 

demonstra inequivocamente a sua condição de segurado especial. Não 

bastasse, urge salientar que as testemunhas inquiridas em juízo, foram 

firmes e convincentes quanto à dedicação do falecido ao trabalho rural, 

inclusive à época do óbito. Assim, restou demonstrado o início de prova 

material, corroborado pela prova testemunhal, que se mostrou firme, 

harmônica e convincente tanto em relação à qualidade de segurado 

especial quanto à sua manutenção ao tempo do óbito, adequado a 

concessão do benefício de pensão por morte, desde o requerimento 

administrativo. - Dispositivo Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

inicial, condenando o Instituto-Requerido ao pagamento de pensão por 

morte a Requerente ANA ALVES DE OLIVEIRA, equivalente a 01 (um) 

salário mínimo mensal, a partir do indeferimento do requerimento 

administrativo. Extingo o Processo, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil. A correção monetária, 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida, deve ser 

feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, para 

fins de correção monetária deverá ser adotado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de mora são fixados em 

1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, 

e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com essa taxa 

até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando serão 

reduzidos para 0,5% ao mês. Condeno a autarquia ré, ainda, ao 

pagamento dos honorários do advogado da autora, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação pretérita (parcelas vencidas 

até o momento da prolação desta sentença), a teor do que dispõe a 

Súmula 111 do STJ. Fundamento o referido percentual, de acordo com o 

artigo 85, §2º, do NCPC Atendendo ao disposto no art. 1.288 da CNGC, 

especifico as informações abaixo, necessárias à implantação do 

benefício. I - Nome do segurado: ANA ALVES DE OLIVEIRA II- Benefício 

concedido: PENSÃO POR MORTE III – NIT: 16091974425 IV - Numero do 

benefício: 1919329347 V - Renda mensal atual: um salário mínimo vigente 

VI - Data de início do benefício: 15/05/2019 VII - renda mensal inicial: 100% 

do salário-de-benefício do(a) autor(a) Encaminhe-se também os 

documentos indicados no art. 387 da CNGC, in verbis: “Na expedição de 

ofícios determinando a implantação de benefícios e pensões enviados ao 

INSS e outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, ser 

acompanhados: I - do endereço do autor; II - da cópia do CPF, da carteira 

de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando se tratar 

de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo menos de documentos que 

identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local 

de nascimento).” Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

8 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000938-32.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE AQUINO (TESTEMUNHA)

PAULO RODRIGUES QUEIROZ (AUTOR(A))

JOAO MENDES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODAIR DONIZETE RIBEIRO OAB - SP109334 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

AUTOS Nº. 1000938-32.2019.8.11.0033 REQUERENTE: PAULO 

RODRIGUES QUEIROZ REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS SENTENÇA Visto. Trata-se de Ação de Aposentadoria por 

idade rural c/c Tutela de Urgência, ajuizada por Paulo Rodrigues Queiroz, 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados nos 

autos. Aduz, em síntese, que possui 67 anos de idade e desde de criança 

exerce atividade rural economia familiar, possuindo, assim, os requisitos 

necessários para aposentadoria por idade rural. A inicial foi instruída com 

documentos. Regularmente citada, a parte requerida apresentou 

contestação postulando pela improcedência da inicial (Id. 24573918). 

Impugnação no Id. 25488736. O feito foi saneado no Id. 25674306. Em 

sede de audiência de instrução e julgamento foi colhido o depoimento das 

testemunhas Maria Aparecida de Aquino, João Mendes e Euclair Ricardo 

Gonçalves Dias. (Id. 27054748). Relatei. Fundamento e decido. Estando 

devidamente instruído o feito e não havendo preliminares a serem 

analisadas, passo ao julgamento do mérito. Dispõe o artigo 1º da Lei 

8.213/91 que: “Art. 1º - A previdência social mediante contribuição, tem 

por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de 

manutenção por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade 

avançada, tempo de serviço, encargos familiares e de reclusão ou morte 

daqueles de quem dependiam economicamente”. Acerca do tema, SÉRGIO 

PINTO MARTINS, leciona: “É a Previdência Social o segmento da 

Seguridade Social, composta de um conjunto de princípios, de regras e de 

instituições destinado a estabelecer um sistema de proteção social, 

mediante contribuição, que tem pro objetivo proporcionar meios 

indispensáveis de subsistência ao segurado e a sua família, quando 

ocorrer certa divergência prevista em lei”. (in Direito da Seguridade Social, 

19 ed., Atlas: São Paulo, p.300). Quanto à seguridade social, a 

Constituição Federal de 1988, assim a conceitua em seu artigo 194, caput: 

“Art. 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de 

ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência 

social”. Inicialmente, cumpre analisarmos se ao/a Requerente realmente se 

enquadra como trabalhador rural em regime de economia familiar. 

Vejamos: 1) Certidão de Casamento lavrado em 30/01/2009; 2) Certidão n. 

789/07 emitida pelo INCRA, declarando que o autor é assentado no Lote n. 

178 do Projeto de Assentamento Campinas; 3) Declaração de Trabalhador 

Rural; 4) Autorização para Desmatamento; 5) Ficha de Inscrição no 

Sindicato dos Trabalhadores Rural de São José do Rio e 6) Inúmeras notas 

fiscais. Além do mais, não obstante a documentação carreada aos autos, 

atendendo à exigência do § 3º, do artigo 55 da Lei 8.213/91, as 

testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento foram claras 

ao afirmar que o Requerente, juntamente com sua família, trabalhava no 

meio rural, em regime de economia familiar. Quanto ao período de carência 

exigido em lei, segundo conceito embutido no artigo 26 da Lei 8.213/91, é 

“o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 

beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do 

primeiro dia dos meses de sua competências.” Em contrapartida, 

expressam os artigos 26, Inciso III e 39, inciso I, da Lei já mencionada que: 

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: 

.................................... II – os benefícios concedidos na forma do inciso I 

do art. 39, aos segurados especiais referidos no inciso VII do art. 11 desta 

Lei;” “Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 

11 desta Lei, fica garantida a concessão: I – de aposentadoria por idade 

ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de pensão, no 

valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de 

atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente 

anterior ao requerimento do benefício, igual ao número de meses 

correspondentes à carência do benefício requerido;” (Grifei). Pelo 

conceito trazido pelo artigo 24 acima transcrito, período de carência, é o 

número mínimo de contribuições mensais, a fim de que seja concedido o 

benefício, para que se possa custear a previdência social. Quando se 

tratar de trabalhadores rurais (como é o caso do (a) Requerente), por 

serem segurados especiais (art. 11, inciso VI da Lei 8.213/91), a 

concessão do benefício independe de contribuição pecuniária mensal, 

sendo que, o período de carência, será o exercício efetivo da atividade 

rural, ainda que de forma descontínua, no período anterior ao requerimento 

do benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência, 

constante na tabela do art. 142, que, no caso do Requerente, pois se leva 

em conta o ano em que o segurado implementou as condições para à 

obtenção do benefício, o que no presente caso em consonância com os 

artigos 48 parágrafo único e 143, II da Lei 8.213/91, está suficientemente 

comprovado considerando-se os documentos carreados aos autos. 

Cumpre salientar que através das provas colacionadas nos autos, se 

observa que, na data em que completou 60 anos de idade, comprovou o 

período de carência. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

condenando o Instituto-Requerido ao pagamento da aposentadoria por 

idade a Requerente PAULO RODRIGUES QUEIROZ, equivalente a 01 (um) 
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salário mínimo mensal, a partir da indeferimento do requerimento 

administrativo. Extingo o Processo, com resolução do mérito, nos termos 

do artigo 487, I do Código de Processo Civil. A correção monetária, 

aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida, deve ser 

feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça Federal, para 

fins de correção monetária deverá ser adotado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Os juros de mora são fixados em 

1% ao mês, a contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, 

e de cada vencimento, quanto às subsequentes, incidindo com essa taxa 

até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, a partir de quando serão 

reduzidos para 0,5% ao mês. Condeno a autarquia ré, ainda, ao 

pagamento dos honorários do advogado da autora, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação pretérita (parcelas vencidas 

até o momento da prolação desta sentença), a teor do que dispõe a 

Súmula 111 do STJ. Fundamento o referido percentual, de acordo com o 

artigo 85, §2º, do NCPC Atendendo ao disposto no art. 1.288 da CNGC, 

especifico as informações abaixo, necessárias à implantação do 

benefício. I - Nome do segurado: PAULO RODRIGUES QUEIROZ II- 

Benefício concedido: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL III – NIT: 

11786873910 IV - Numero do benefício: 18277338399 V - Renda mensal 

atual: um salário mínimo vigente VI - Data de início do benefício: 18/12/2018 

VII - renda mensal inicial: 100% do salário-de-benefício do(a) autor(a) 

Encaminhe-se também os documentos indicados no art. 387 da CNGC, in 

verbis: “Na expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios 

e pensões enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, 

obrigatoriamente, ser acompanhados: I - do endereço do autor; II - da 

cópia do CPF, da carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão 

de óbito, quando se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo 

menos de documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, 

nome, filiação, data e local de nascimento).” Cumpra-se, arquivando-se 

oportunamente. Isento o INSS do pagamento das custas processuais. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 

8 de dezembro de 2019. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE TROMBINI 

PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000585-26.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BRUNO DA SILVA MOURAO (REU)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da devolução da 

carta precatória.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000949-61.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

EDNILSON RIZZATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA MARIANO OAB - MT3539/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VINICIUS MACHADO RIZZATO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Por determinação da MMª Juíza de Direito, intimo as partes e o Ministério 

Público para, no prazo de 15 dias, formularem quesitos e indicarem 

assistentes técnicos, caso queiram.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000404-88.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HOMERO LIMA NETO OAB - MT23064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERALDO KIEFER (REU)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora acerca do 

Ofício n. 249/2019 encaminhado pelo Cartório de 1º Ofício e juntado aos 

autos.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000586-11.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO(A))

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BRUNO DA SILVA MOURAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para se 

manifestar nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da devolução 

da CP.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 27844 Nr: 1722-41.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSON RIEDIGER, CAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DO VALE LEMES, DESTILARIA DE 

ALCOOL LIBRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto,

Em que pese o peticionado à fls. 243-verso, o requerido Emerson do Vale 

Lemes tem sua defesa patrocinada pela Defensoria Publica, tanto que sua 

contestação foi apresenta por Defensor Público da Comarca de Primavera 

do Leste/MT, conforme peça de fls. 246/250.

Assim, determino seja expedida nova Carta Precatória àquela comarca, 

solicitando seja intimado membro da Defensoria Pública atuante naquele 

município para que apresente, no prazo de 05 dias, as provas que 

pretende produzir, sob pena de preclusão, instruindo-a com cópia dos 

presentes autos.

Sem prejuízo, intime-se a requerida Destilaria de Álcool Libra LTDA, por 

meio de seu advogado, para indicar as provas que pretende produzir, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Certifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52424 Nr: 1713-74.2013.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELON ALVES DA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERTON MARCOS TAVARES 

COLEHO - OAB:6922/TO, NÁDIA LICE CARVALHO - OAB:10680/MA

 PROCESSO Nº: 1713-74.2013.811.0033

CÓDIGO: 52424

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RÉU: SUELON ALVES DA MOTA

DESPACHO

Visto.

Visando a inquirição das testemunhas que ainda não foram ouvidas, 

designo audiência instrutória em continuação para o dia 27/04/2020, às 

14h00.

Intimem-se os advogados constituídos a fim de que compareçam no ato, 

sob pena de eventual ausência ser comunicada a OAB.

No mais, intimem-se as testemunhas. Dê-se ciência ao Ministério Público.

Providencie-se o necessário.

São José do Rio Claro/MT, 16 de janeiro de 2020.

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 640 de 1008



 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 65945 Nr: 2247-13.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA GALVÃO DE FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO todos os pedidos de fls. 67/69, formulado pela parte credora.

Em análise dos autos pode-se verificar que houve o esgotamento dos 

meios tradicionais de satisfação do crédito, o que, por si só, não significa 

que os executados estejam ocultando eventual patrimônio e sim que, 

aparentemente, não possuem bens para liquidar a dívida executada.

O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, em sendo 

admitido, serviria mais como um meio de punição pela insuficiência 

patrimonial do que propriamente coerção para pagamento do débito, 

distorcendo a finalidade da norma, que tem como objetivo criar 

mecanismos para evitar condutas furtivas, friso, daqueles que possuem 

possibilidade de pagar, porém ocultam seu patrimônio.

Quanto à suspensão dos cartões de crédito, não consta nos autos prova 

de que a devedora seja titular de cartões de créditos nacionais e/ou 

internacionais a legitimar o cancelamento. Ademais, por entender ser 

medida atípica inadequada ao fim pretendido pelo credor (satisfação da 

execução), soando mais como forma de sanção, incompatível com o poder 

geral de cautela do juiz (art. 139, IV, do CPC).

Por fim, quanto ao pedido de inclusão do nome do devedor nos cadastros 

de inadimplentes, prevista no art. 782, § 3º, do CPC, entendo que constitui 

uma faculdade do Julgador para situações especiais. No caso dos autos, 

o exequente pode, por conta própria, se entender necessário, proceder à 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito ou utilizar-se de outros meios 

semelhantes, independente de intervenção judicial. Assim, indefiro, por 

ora, a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplente 

(SERASAJUD).

Intime-se o Exequente sobre o teor desta decisão e para, no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias úteis, dar regular prosseguimento ao 

feito, postulando o que entender de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 3845 Nr: 706-67.2001.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO ANTONIO DE SOUZA, CLEUZA 

MARIA HELIODORO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/MT

 Visto.

Compulsando os autos, verifico às f. 225, que a Executada, Cleuza Maira 

Heliodoro de Souza, não foi devidamente intimada da execução nos autos, 

razão pela qual postergo a análise do pedido de f. 241 para que o 

Exequente proceda com a triangularização processual, indicando o atual 

endereço dela, em 10 (dez) dias, já que existem nos autos endereços 

indicados às f. 211/212.

Com a informação, proceda a Secretaria à expedição necessária.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14407 Nr: 3303-67.2005.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EVARISTO FRANCESCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARXIMANDRO PERIM COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - 

OAB:18529

 Intimo a parte executada, por meio de seu advogado, para que cumpra 

voluntariamente a obrigação de acordo com o cálculo apresentado pelo 

exequente, conforme artigo 523 do CPC, em 15 dias, sob pena de 

incidência da multa de 10% sobre o valor do débito.

Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 19148 Nr: 924-85.2007.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS SOBREIRA DE OLIVEIRA, CLEYTON 

RIBEIRO DO NASCIMENTO, VALDECIR MIRANDA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIA REGINA RECHE DE 

CASTILHO SADIM - OAB:7.838 OAB/MS

 Visto,

 Tendo em vista a informação de f. 464, extingo o feito, por satisfação, 

nos termos do artigo 924, inciso I do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 89006 Nr: 1974-29.2019.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA IRMÃOS CLEMENTE LTDA, ROGERIO CLEMENTE 

DE SOUZA, ROBERTO CLEMENTE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR KAUFFMAN - 

OAB:17421/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [ . . . ]  Nesse sent ido,  e is  o  recente  pos ic ionamento 

jurisprudencial:APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 

AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DESCABIMENTO. A sistemática 

adotada pela Lei n. 11.382/2006, mantida no atual CPC, suprimindo a 

necessidade de penhora, depósito ou caução não se aplica à execução 

fiscal que é regulada por legislação própria (Lei 6.830/80). O art. 16, § 1º, 

da Lei de Execuções Fiscais, exige a garantia do juízo para a oposição de 

embargos à execução. Ausente a penhora, incabível a apresentação de 

embargos. Precedente do STJ, em sede de recurso repetitivo. Apelação 

provida. (Apelação Cível Nº 70081033805, Vigésima Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 

22/05/2019).(TJ-RS - AC: 70081033805 RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, 

Data de Julgamento: 22/05/2019, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 27/05/2019)Sendo assim, a execução 

fiscal é regulada pelas disposições contidas na Lei nº 6.830/80 e apenas 

regida de forma subsidiária pelo Código de Processo Civil, conforme dá 

conta o art. 1º da Lei de Execuções. Assim, exigindo o art. 16, §1º, do 

referido diploma legal a garantia prévia da execução como condição de 

admissibilidade da defesa apresentada pelo executado por meio dos 

embargos, não se mostra possível deles conhecer, já que, na espécie, é 

incontroversa a ausência de penhora.Isto posto, nos termos dos artigos 

1º e 16, § 1º, ambos da Lei nº 6.830/1980, REJEITO os presentes 

embargos do devedor porquanto não garantida a execução e não 

demonstrado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio 

para garantia do crédito exequendo. Ante a sucumbência, condeno o 

embargante a pagar custas processuais e honorários ao patrono do polo 

adverso, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC/2015, 

art. 98). Translade-se cópia da presente aos autos principais.Transitado 

em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.
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2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000523-49.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO PJe nº: 1000523-49.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora (Petição Id. 23807420), 

para determinar o acompanhamento e tratamento psicológico do infante D. 

L. R. C., porque, não se desincumbiu do ônus de provar os transtornos 

psicológicos alegados. Lado outro, a presente ação não se presta à 

concessão de tutela jurídica para tratamento médico, devendo o pleito ser 

proposto de forma autônoma, cabendo a intervenção judicial, somente, se 

comprovada a dificuldade ou impossibilidade de proporcionar o 

diagnóstico/tratamento ao menor. 2. DEFIRO o pedido formulado pelo 

advogado nomeado a parte requerida (Petição de Id. 26086398), para em 

30 (trinta) dias, proceder às diligências necessárias e manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. 3. INTIME-SE, pessoalmente, 

os advogados dativos, sobre o teor da presente decisão. 4. 

CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo, com ou sem manifestação. 5. Após, 

CONCLUSOS. São José do Rio Claro, 17 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000523-49.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. S. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE SÃO 

JOSÉ DO RIO CLARO PJe nº: 1000523-49.2019.8.11.0033 Vistos etc. 1. 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora (Petição Id. 23807420), 

para determinar o acompanhamento e tratamento psicológico do infante D. 

L. R. C., porque, não se desincumbiu do ônus de provar os transtornos 

psicológicos alegados. Lado outro, a presente ação não se presta à 

concessão de tutela jurídica para tratamento médico, devendo o pleito ser 

proposto de forma autônoma, cabendo a intervenção judicial, somente, se 

comprovada a dificuldade ou impossibilidade de proporcionar o 

diagnóstico/tratamento ao menor. 2. DEFIRO o pedido formulado pelo 

advogado nomeado a parte requerida (Petição de Id. 26086398), para em 

30 (trinta) dias, proceder às diligências necessárias e manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. 3. INTIME-SE, pessoalmente, 

os advogados dativos, sobre o teor da presente decisão. 4. 

CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo, com ou sem manifestação. 5. Após, 

CONCLUSOS. São José do Rio Claro, 17 de dezembro de 2019. (assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 73503 Nr: 2743-08.2017.811.0033

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ELENA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. DEFIRO a postulação da parte autora de fl. 52 [intimação oficial de 

justiça para que devolva o mandado de busca e apreensão cumprido], 

porque, na hipótese, distribuído ao senhor Oficial de Justiça desde 

05.08.2019, contudo, analisando o sistema Apolo, constata-se que o 

meirinho, em 13.11.2019, procedeu a juntada eletrônica da certidão 

(negativa) referente ao mandado de busca e apreensão.

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a) PROCEDA-SE a juntada (física) da certidão de oficial de justiça, 

conforme notificação contida no sistema Apolo.

b) INTIME-SE o patrono da parte autora, sobre o teor da presente e no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, manifestar no feito requerendo o que 

entender de direito.

3. Publique-se e Cumpra-se.

São José do Rio Claro, 21 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30648 Nr: 1403-39.2011.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSAO PAULO WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA FRANCISCA DE SÁ AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CONCEIÇÃO DO 

NASCIMENTO - OAB:18655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Vistos etc.

1. Diante dos termos da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 470, 

oficie-se ao Comando da Polícia Militar do Município de São José do Rio 

Claro/MT, solicitando informações acerca do Estudo de Caso.

2. Com a resposta, retornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 30837 Nr: 1592-17.2011.811.0033

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MASSAO PAULO WATANABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILDA FRANCISCA DE SÁ AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS DE OLIVEIRA 

CAMARGO - OAB:10390-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 Vistos etc.

1. Cumpra-se integralmente a decisão proferida aos autos às fl. 154, 

notadamente o item “b”.

 2. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 6826 Nr: 1031-71.2003.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL LUZIMAR DE ARMARINHOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2,287-B/MT, OSVALDO ANTONIO DE LIMA - OAB:3212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Cássia de Noronha 

Sampaio - OAB:4997 -MT, Lorena Maria de Noronha - OAB:11371

 Vistos etc.

1. Intimem-se os patronos do exequente e do executado, mediante 

remessa dos autos e via DJe, respectivamente, para que, em 5 (cinco) 

dias, manifestem-se sobre o retorno dos autos do E. Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 2. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e arquive-se.

3. Havendo manifestação, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 31657 Nr: 2413-21.2011.811.0033
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA MOMESSO SANCHES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da requerente e, mediante carga, 

o INSS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestem-se 

nos autos.

2. Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Havendo requerimentos, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56589 Nr: 2017-39.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIOS ARINOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA DA FAZENDA 

NACIONAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT

 Vistos etc.

1. Diante da inércia do exequente (fl. 120), e, nos termos do art. 40, da 

LEF, DETERMINO o arquivamento sem baixa na distribuição (arquivo 

provisório), pelo período de 1 (um) ano, cujo período não correrá a 

prescrição.

2. Certifique-se, procedendo-se às baixas apenas no relatório estatístico 

das atividades forenses, mantendo-se em aberto na distribuição, e, em 

seguida, remetam-se os autos ao arquivo provisório.

3. Transcorrido o prazo da suspensão, intime-se o patrono do exequente 

para, em 15 (quinze) dias, dar andamento ao feito.

4. Publique-se e cumpra-se.

São José do Rio Claro, 21 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73528 Nr: 2750-97.2017.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO KRHOLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783/MT

 Autos nº 2750-97.2017.811.0036 - Código 73528

Vistos em substituição legal.

 Considerando a necessidade de readequação de pauta de audiências, 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 06/03/2020, às 

14 horas.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa do acusado.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 De Nova Mutum/MT para São José do Rio Claro/MT, 20/01/2020.

Luciana de Souza Cavar Moretti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 1379 Nr: 1880-38.2006.811.0033

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BRIANTI, PEDRO BRIANTE, 

MAURIDES COELHO PORTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVIERA 

SHCAIRA - OAB:20945/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO LOUREIRO - 

OAB:19021, LUIZ ZANZARINI NETTO - OAB:9340/PR, PÉRICLES 

LANDGRARF ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:6005-A/MT

 Vistos etc.

1. Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 379/380, cujo procedimento 

seguirá o rito estabelecido pelo artigo 523 e seguintes do Código de 

Processo Civil.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Cadastre-se o feito como cumprimento de sentença, fazendo constar 

como exequente: Banco do Brasil S/A e como executado(s): Marcos 

Roberto Briante, Pedro Briante e Maurides Coelho Portilho.

 b) Intime(m)-se o(a/s) Executado(a/s), via DJe na pessoa de seus 

advogados constituídos para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o 

débito, incluindo custas, se houver, sob pena de multa de 10% e, também, 

de honorários de advogado, no mesmo percentual, conforme artigo 523, § 

1º do CPC.

c) Havendo pagamento, intimem-se o(s) Exequente(s) para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dizer acerca da quitação do débito possibilitando, assim, a 

resolução da fase de cumprimento de sentença. Entendendo os credores 

não ser suficiente a quantia eventualmente paga, deverá este apresentar, 

no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, abatendo-se 

o valor depositado, acrescida da multa e honorários sobre o valor 

remanescente, na forma do artigo 523, § 2º do CPC.

d) Não efetuado o pagamento no prazo acima mencionado, certifique-se e 

expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do artigo 523, § 3º do CPC.

e) Dê-se ciência ao Executado de que, transcorrido o prazo sem a 

efetivação do pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, a 

qual somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas no § 1º do 

referido artigo, observando-se, em relação aos cálculos, os parágrafos 4º 

e 5º.

3. Publique-se e cumpra-se.

São José do Rio Claro, 21 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 29684 Nr: 431-69.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MENDES TÂMBALO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da requerente e, mediante carga, 

o INSS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, manifestem-se 

nos autos.

2. Findo o prazo sem requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Havendo requerimentos, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20611 Nr: 460-27.2008.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLECIO COSTA BEBER, DIOMAR COSTA 

BEBER, ADRIANA SCHROEDEDR COSTA BEBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - OAB:5079-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA CALGARO - 

OAB:MT/9.403

 Vistos etc.

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 
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SICREDI OURO VERDE DE MATO GROSSO em face de DEOCLÉCIO COSTA 

BEBER e seus fiadores DIOMAR COSTA BEBER e ADRIANA 

SCHROEDEDR, devidamente qualificados nos autos.

 Após o trâmite regular do processo, as partes noticiaram, às fls. 148/150, 

a composição amigável, pugnando pela homologação do acordo e 

suspensão do processo até o seu integral cumprimento, além de outras 

providências.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2. Considerando que as partes compuseram, pactuando o parcelamento 

da dívida, HOMOLOGO o acordo de fls. 148/150, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) INTIME-SE, via DJe, os advogados da parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o integral cumprimento do 

acordo, sob pena de extinção pelo pagamento.

São José do Rio Claro, 21 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58577 Nr: 486-78.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO MIGUEL DE CARVALHO JUNIOR, 

DAVID JOSE DA CUNHA, SELMA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Indefiro o pedido de fls. 43/44 formulado pelo Requerente [retomada da 

marcha processual], porque tem-se, na espécie, ação ordinária 

condenatória em que a petição inicial foi liminarmente indeferida e o 

processo extinto sem resolução do mérito (fls. 28/29), inclusive, com 

trânsito em julgado da sentença terminativa (certidão de fl. 41).

2. Arquivem-se.

3. Publique-se e cumpra-se.

São José do Rio Claro, 21 de janeiro de 2020.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21289 Nr: 1146-19.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MARIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Considerando que após o retorno dos autos à comarca, devem ser 

tomadas as providências estipuladas pelo STF no RE 631.240, determino o 

sobrestamento do feito e a intimação da parte autora, por meio de sua 

patrona, a formalizar o pedido administrativo no prazo de trinta dias, sob 

pena de extinção.

2. Comprovada a postulação administrativa e a manifestação da 

parteautora, intime-se o INSS a se manifestar acerca do pedido em até 90 

dias, prazo em que deverá colher as provas que entender necessárias e 

proferir decisão, aportando-a a estes autos.

 3. Cumpridas as determinações, e caso não haja a concessão do 

benefício na via administrativa, intime-se o INSS a oferecer contestação, 

no prazo legal.

 4. Do contrário, ou se decorrido qualquer dos prazos sem manifestação 

da parte interessada, novamente conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 21691 Nr: 1521-20.2008.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURA ALBINO TOME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1. Trata-se de pedido de habilitação dos herdeiros da autora, 

falecida no curso da ação. O pedido encontra amparo na disposição do 

art. 112 da Lei nº 8.213/91, conforme posicionamento da jurisprudência: 2. 

Por tal razão, defiro a habilitação aos autos de Antônio Tomé, Marli Tomé 

Junges, Salesio Tomé, Walmor Tomé, Marlene Tomé do Nascimento, 

Terezinha Albino Tomé dos Santos, Maria Tomé da Silva e Maria Felomena 

Tomé, como herdeiros da de cujus, Laura Albino Tomé. 3. Cumpra a 

Secretaria, portanto, as seguintes providências: a) Proceda-se com a 

alteração do polo ativo no registro do Apolo e capa dos autos. b) 

Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte autora para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, postule o que entender de direito. c) Após, conclusos. 

São José do Rio Claro, 21 de janeiro de 2020. Luis Felipe Lara de Souza, 

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27494 Nr: 1371-68.2010.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS HONORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) Intime-se a parte exequente, através seu advogado, via DJE, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da Exceção de 

Pré-Executividade de fls. 160/162.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50033 Nr: 1783-28.2012.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENITE LUIZ ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

1. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) Intime-se a parte exequente, através sua advogada, via DJE, para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da Exceção de 

Pré-Executividade de fls. 236/238.

b) Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos 

conclusos para decisão.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000042-52.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME OAB - 

13.752.885/0001-27 (REPRESENTANTE)

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))
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LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR COSME DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000042-52.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:K. K. SOARES 

FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINA BARBOSA, LUCIVANE MINUSCULI BASSO POLO 

PASSIVO: ADEMIR COSME DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 05/03/2020 Hora: 12:15 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000044-22.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO BARBOSA PEREIRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000044-22.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:K. K. SOARES 

FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINA BARBOSA, LUCIVANE MINUSCULI BASSO POLO 

PASSIVO: PAULINO BARBOSA PEREIRA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 05/03/2020 Hora: 12:45 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010093-18.2011.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

R DOS SANTOS SOUZA - COMERCIO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR OAB - MT0008013A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARTA CARMO DA SILVA (EXECUTADO)

 

PROCESSO N. 8010093-18.2011.8.11.0033. AUTOR(A): R DOS SANTOS 

SOUZA – COMERCIO ME REQUERIDO: MARTA CARMO DA SILVA 

DESPACHO Visto. Analisando os autos, verifica-se que a executada 

informou o número da conta bancária para restituição dos valores 

indevidamente penhorados, conforme decisão do Id. 27944006. Desta 

feita, expeça-se lavará de levantamento em favor da executada Marta 

Carmo da Silva, conforme conta bancária indicada no Id. 27959251. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 19 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000045-07.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINA BARBOSA OAB - MT26819/O (ADVOGADO(A))

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI PEREIRA DA FONSECA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000045-07.2020.8.11.0033 POLO ATIVO:K. K. SOARES 

FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: MARINA BARBOSA, LUCIVANE MINUSCULI BASSO POLO 

PASSIVO: SIDNEI PEREIRA DA FONSECA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO Data: 05/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: FÓRUM DES. RAUL 

BEZERRA, RUA SANTA CATARINA, 709, CENTRO, SÃO JOSÉ DO RIO 

CLARO - MT - CEP: 78435-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000109-03.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO MOTTA SZARESKI (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000109-03.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: intimar o(a) parte autora para 

recolher a diligencia do oficial de justiça nos termos do provimento 07/2017 

- CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de informações concernentes à 

diligencia, deverá entrar em contato telefônico com a gestora geral 

(responsável pelo devido cadastramento e manutenção do sistema) no 

telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila Rica/MT, 22 de janeiro de 2020 

MIRELLY CRISTINE MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 

2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 

3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000249-37.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar a parte autora da audiência de instrução 

designada para o dia 31/03/2020 às 15hs00 Horas-MT. Vila Rica/MT, 22 de 

janeiro de 2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª 

VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000253-74.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução designada 
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para o dia 31/03/2020 às 14hs00 Horas-MT. Vila Rica/MT, 22 de janeiro de 

2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000153-22.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DOS REIS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução designada 

para o dia31/03/2020 às 16hs00 Horas-MT. Vila Rica/MT, 22 de janeiro de 

2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000155-89.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOVIANA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução designada 

para o dia 31/03/2020 às 15hs30 Horas-MT. Vila Rica/MT, 22 de janeiro de 

2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000158-44.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MORAES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLY JOANA CARBONERA OAB - GO29987 (ADVOGADO(A))

JAQUESON DOS SANTOS CASTRO OAB - GO29515 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução designada 

para o dia 31/03/2020 às 14hs00 Horas-MT. Vila Rica/MT, 22 de janeiro de 

2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000348-41.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU MARCELO OAB - MT8583-O (ADVOGADO(A))

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: Intimar as partes da audiência de instrução designada 

para o dia 30/03/2020 às 14hs00 Horas-MT. Vila Rica/MT, 22 de janeiro de 

2020. RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA 

CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000670-61.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GLAUCE DE ANDRADE CARVALHO E CALLEGARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR NERES DE ARAUJO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de: designar Audiência de Conciliação para o dia 11 de 

março de 2020 , às 12:30 horas (MT). Vila Rica-MT, 22 de janeiro de 2020. 

RAIRA DIAS ABREU Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35541603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000670-61.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GLAUCE DE ANDRADE CARVALHO E CALLEGARO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR NERES DE ARAUJO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000670-61.2018.8.11.0049 Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os autos para intimar o(a) parte 

autora para recolher a diligência do oficial de justiça nos termos do 

provimento 07/2017 - CGJ, e que, em havendo dúvidas acerca de 

informações concernentes à diligência, deverá entrar em contato 

telefônico com a gestora geral (responsável pelo devido cadastramento e 

manutenção do sistema) no telefone (66) 35541603- ramal 210. Vila 

Rica/MT, 22 de janeiro de 2020 RAIRA DIAS ABREU Gestor de Secretaria 

SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 3554-1603

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000994-17.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

J H P ALVES & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEILIANE SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos 

constante na CNGC, bem como na Ordem de Serviço 01/2019-DF, 

impulsiono o presente feito, para fins de cumprimento da carta precatória, 

conforme deprecado, servindo a segunda via como mandado. Após, 

observadas as formalidades legais, devolvam-se os autos ao juízo 

deprecante, as homenagens de estilo e baixas necessárias. Às 

providências. VILA RICA, 22 de janeiro de 2020. MARIA DA GLORIA 

FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL 

SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 

35541496

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000995-02.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CRAVO & CANELA CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

GILDO APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

MARILZA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO Nos termos 

constante na CNGC, bem como na Ordem de Serviço 01/2019-DF, 

impulsiono o presente feito, para fins de cumprimento da carta precatória, 

conforme deprecado, servindo a segunda via como mandado. Após, 

observadas as formalidades legais, devolvam-se os autos ao juízo 

deprecante, as homenagens de estilo e baixas necessárias. Às 

providências. VILA RICA, 22 de janeiro de 2020. MARIA DA GLORIA 

FAUSTO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL 

SUL, 370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 

35541496

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000275-77.2019.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO OAB - GO25383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE ALTO 

GARÇAS DECISÃO Processo: 1000275-77.2019.8.11.0035. AUTOR(A): 

MARIA HELENA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Considerando a necessidade de 

produção de prova oral no caso em apreço, DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 01 de ABRIL de 2020, às 13h30min, 

justificando desde já o apontamento de solenidade de forma dilargada ante 

ao reduzido número de servidores. Intimem-se as partes para 

apresentarem o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias, 

informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do NCPC). Nos termos do art. 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. A intimação por via judicial 

somente é possível quando: I - tentativa do advogado foi frustrada; II - sua 

necessidade for devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar 

no rol de testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público ou pela 

Defensoria Pública; V - a testemunha for autoridade previstas no art. 454 

do NCPC. A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação do advogado, presumindo-se, caso a 

testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. A 

inércia do advogado em relação à comunicação da testemunha implica a 

desistência da sua inquirição (art. 455, § 3º, NCPC). No mais, fixo o 

número máximo de 03 (três) testemunhas para cada parte por fato 

narrado na inicial, conforme dispõe o art. 357, § 6º, do NCPC. Cumpra-se, 

expeça-se o necessário. Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica. 

Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48059 Nr: 991-92.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celita Kollemberg Sang

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR 

o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a pagar o benefício de 

aposentadoria rural por idade à parte autora CELITA KOLLEMBERG SANG, 

na base de um salário mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data do requerimento 

administrativo (ref. 02– 18/03/2015), o que faço com fulcro no art. 201, §§ 

12 e 13 CRFB/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por 

conseguinte, DECLARO extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC.II.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37410 Nr: 225-10.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rozeana Hubner da Motta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEANAIR LINHAS AÉREAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITALLO GUSTAVO DE 

ALMEIDA LEITE - OAB:7413, JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - 

OAB:6910/MT, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:3844/MT

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, com 

espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da 

colaboração (arts. 6º, 9º e 10, CPC), INTIMEM-SE as partes para que, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem as provas que pretendem 

produzir, devendo os litigantes observar:

a) A necessidade e pertinência de cada uma, de forma a estabelecer uma 

relação clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato que se 

pretende atestar (art. 357, inciso II, CPC), sob pena de indeferimento;

b) Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela ser produzida, 

deverá apontar de forma coerente e jurídica o motivo da impossibilidade, 

bem como a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de 

forma a convencer o juízo quanto à distribuição do ônus probatório (art. 

357, inciso III, CPC);

c) Após cotejo da inicial, contestação, réplica e o conjunto probatório 

acostado ao feito, esclarecer se há matérias admitidas ou não 

impugnadas, indicando quais questões de direito entende ainda 

controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, 

inciso IV, CPC);

d) Em obediência ao princípio da promoção da autocomposição (art. 3º, § 

3º, cpc), informar se existe ou não interesse na designação de audiência 

de conciliação ou mediação (art. 139, inciso v, cpc), especificamente no 

que tange à possibilidade de alcance concreto da conciliação.

Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e tornem conclusos para 

verificação da necessidade de saneamento do feito (art. 357, CPC) ou da 

possibilidade de julgamento antecipado da demanda (art. 355, CPC).

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37155 Nr: 77-96.2015.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olmir Antonio Cordenonzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Florestan Berestinas - 

OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIMITRI LEVINE PEREIRA 

CARVALHO FRAGA - OAB:OAB/MT 18.822

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Defiro o requerimento ministerial de ref. 71. Dessa forma, INTIME-SE a 

parte executada para que promova a regularização necessária junto à 

SEMA, no prazo de 30 (trinta) dias, haja vista que a autorização provisória 

de funcionamento de atividade rural - APF, juntada aos autos à ref. 54, 

encontra-se com prazo de validade expirado.

Após, vista ao MPE para manifestação.

Em seguida, conclusos.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Alto Garças/MT, data da assinatura eletrônica.

 Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34142 Nr: 224-59.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão->Determinação

Vistos, etc.

Em análise dos autos verifica-se que a Autarquia - INSS por meio do 

petitório de fls. 110 comprovou a implantação do benefício à parte autora.

Dessa forma, considerando que o direito da parte autora foi reconhecido 

com o trânsito em julgado do acórdão supramencionado, bem como 

levando-se em consideração que os pedidos relativos aos valores 

retroativos devidos pela Autarquia deverão ser pleiteados em sede de 

cumprimento de sentença nos termos do art. 534 do CPC, INDEFIRO o 

pedido de fls. 123/126 que versa sobre a retificação/correção da DIB.

 Cumpra-se. Às providências.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

Angela Maria Janczeski Góes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45208 Nr: 1667-74.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO PAULINO SOARES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 IMPULSIONO os autos ao réu para apresentação das alegações finais, no 

prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46628 Nr: 351-89.2017.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE GENIALDA CRUZ DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISÉS BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:OAB/MT 11.759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO GARÇAS - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS N.º 351-89.2017.811.0035-ID-46628

ESPÉCIE: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO

PARTE RÉQUERIDA: ESPÓLIO DE GENIALDA CRUZ DE ARAÚJO

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc.Trata-se de requerimento de 

ABERTURA DE INVENTÁRIO do espólio da falecida GENIALDA CRUSA DE 

ARAÚJO,proposto pelo herdeiro JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO 

(filho).Recebimento da inicial.RECEBO a inicial por conter os requisitos 

legais, inclusive porque o(a) herdeiro(a) possui legitimidade concorrente 

para requerer a abertura de inventário, nos termos do inciso II do art. 616 

do Código de Processo Civil. Gratuidade da justiça e valor da causa. No 

que se refere ao pedido de concessão dos benefícios da assistência 

judiciária gratuita, verifica-se que na petição inicial há informação de 

precariedade financeira do(a) herdeiro(o)a. Todavia, considerando que o 

espólio é o responsável pelo pagamento das custas processuais da ação 

de inventário e que a existência de patrimônio não significa, 

necessariamente, a existência de liquidez, POSTERGO a apreciação do 

pedido para após a apresentação das primeiras declarações, ocasião em 

que também será possível a correção do valor da causa, caso verificada 

a divergência entre o valor declarado na petição inicial e o valor patrimonial 

a ser inventariado. Da nomeação de inventariante. Ao inventariante cabe a 

administração dos bens da herança. As atribuições de um inventariante 

estão plenamente

previstas nos artigos 618 e 619 do Código de Processo Civil e são 

divididas em comuns e especiais. As atribuições comuns são os atos que 

o inventariante pode praticar de ofício. Já as especiais dependem de 

prévia autorização judicial, ouvidos os interessados. Ademais, o juiz 

deverá nomear inventariante, observando a preferência das pessoas 

mencionadas no artigo 617 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 

617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou 

companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro 

ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na 

administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro 

sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer 

herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do 

espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o 

testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se 

toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do 

herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - 

pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.” Pela 

análise do artigo supramencionado, conclui-se que o juiz só nomeará as 

pessoas do item II, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente 

ou se este não aceitar a nomeação, ou, ainda, se houver outro motivo que 

impeça sua nomeação. Só nomeará uma das pessoas do item III, se não 

houver ou não puder nomear as pessoas nos itens antecedentes. No 

caso dos autos, a falecida era viúva. Outrossim, há informação de que a 

herdeira que se encontra na posse e administração provisória dos bens 

não providenciou o requerimento de abertura de inventário no prazo legal, 

razões suficientes para este juízo se afastar do rol constante no art. 617 

do CPC. Assim sendo, nos termos do art. 617, inciso II do CPC, NOMEIO 

o(a) requerente JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO inventariante, o(a) qual 

deverá ser INTIMADO(A) acerca da nomeação e da necessidade prestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente 

desempenhar o encargo. Das demais providências. Prestado o 

compromisso, apresente o(a) inventariante, no prazo de 20 (vinte) dias, as 

primeiras declarações, nos moldes estabelecidos no art. 620 do Código de 

Processo Civil, sob pena de REMOÇÃO ex vi art. 622, inciso I, do CPC. 

Apresentadas as primeiras declarações, CITEM-SE os herdeiros e os 

legatários, se houverem, bem como INTIMEM-SE as Fazendas Públicas 

Nacional, Estadual e Municipal, para que, havendo interesse, se 

manifestem sobre o presente feito. Consigno que, o cônjuge ou o 

companheiro, os herdeiros e os legatários serão CITADOS pelo correio, 

observado o disposto no art. 247, sendo, ainda, publicado edital, nos 

termos do inciso III do art. 259 (CPC, art. 626, § 1º). No ato da citação 

deverá ser entregue para cada um dos citandos, além de uma via da 
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exordial, uma via das primeirasdeclarações, a rigor do que dispõe o art. 

629, §3º, do CPC. ATENTE-SE a Secretaria para encaminhar cópia 

àsFazendas Públicas, nos termos do §4º, do referido artigo. INTIMEM-SE o 

Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento, nos moldes do artigo 626, caput, do 

Código de Processo Civil. Após, CERTIFICADA as ocorrências das 

citações e intimações, ABRA-SE vistas às partes em cartório e pelo prazo 

comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras 

declarações (CPC, art. 627, caput). Não havendo impugnação a que refere 

o art. 627, caput, DETERMINO a avaliação dos bens existentes (art. 630, 

CPC), expedindo o competente mandado, salvo se a Fazenda Pública 

concordar com o valor atribuído aos bens pela inventariante e não houver 

incapaz entre as partes (art. 633, CPC). Deverá a Fazenda Pública indicar 

o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações, que 

constem de seu cadastro no prazo do art. 629, do CPC. Acostado aos 

autos o laudo de avaliação, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 635, CPC), devendo a Secretaria 

observar o seguinte: a)Havendo impugnação do laudo, deverão os autos 

se remetidos à conclusão. b)Aceita a avaliação, DEVERÁ a inventariante 

ser intimada para apresentar as últimas declarações (art. 636, CPC). Em 

seguida, INTIMEM-SE os envolvidos para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestarem-se nos autos (art. 637, CPC). Após, deverá ser comprovado 

nos autos o cálculo do tributo, devendo ser ouvidas as partes, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Em seguida, à Fazenda Pública (art. 638, CPC). 

Havendo o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis habilitadas na 

forma do art. 642, CPC, ou declaradas nas

primeiras e últimas declarações, FACULTO às partes a possibilidade 

formularem pedido do quinhão, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 647, 

CPC), ou desde já, apresentarem plano de partilha. Cumpridas tais 

determinações e comprovado o recolhimento do ITCD, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. Alto Garças/MT, data da 

assinatura eletrônica. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, , digitei.

Alto Garças - MT, 21 de janeiro de 2020.

Gerson Nunes dos Santos

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53011 Nr: 3286-05.2017.811.0035

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE RALDEIR ROSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - 

OAB:11759

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Notificação - Terceiros e Interessados ME149

Prazo do edital:

Notificando:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33988 Nr: 83-40.2014.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Girlei Rodrigues Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Alto Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Sara Moreira 

Moraes Martins - OAB:7062/MT

 DECISÃO.Vistos, etc.Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA em que a 

parte demandante visa ao recebimento de diferenças salariais 

decorrentes da URV, ajuizada em face da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. 

Fundamento e decido.Conforme determinado na sentença, eventual 

percentual devido será apurado em liquidação de sentença. Em razão da 

natureza do objeto da liquidação, a liquidação deve ser feita por 

arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I e seguintes, do CPC.O artigo 

510, do Código de Processo Civil, estabelece que:Art. 510. Na liquidação 

por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de 

pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não 

possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o 

procedimento da prova pericial.No caso, tendo em vista a complexidade 

dos cálculos a serem elaborados para apurar eventual percentual devido, 

deixo de intimar as partes e, desde já, NOMEIO a empresa JOSÉ 

WELLITON ALVES DE SOUZA, podendo ser encontrado na Rua Arnaldo 

Estevão de Figueiredo, n° 2235, bairro Jardim Guanabara I, 

Rondonópolis-MT, CEP: 78710-155, e nos telefones: (66) 9694-8819 / (66) 

3022-0349 / (66) 3423-6392, e-mail: jose-w-welliton@hotmail.com. 

INTIMEM-SE as partes desta decisão e para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC, bem como caso queiram apresentem pareceres ou 

documentos elucidativos, nos termos do artigo 510 do CPC.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 

2020. Angela Maria Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30448 Nr: 322-15.2012.811.0035

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Alberto Zanon, Márcia Rosane Prante Zanon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Zanchet 

Girardello - OAB:11033-B/MT, FERNANDO CESAR PASSINATO 

AMORIM - OAB:7542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNO audiência de CONCILIAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO a ser 

realizada no dia 04/03/2020, às 15h50 horas.2. INTIMEM-SE as partes para 

apresentarem rol de testemunhas, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 357, §3°, do CPC, ou ratificarem o rol porventura 

apresentado. As testemunhas deverão ser no máximo três para cada 

parte. Somente será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade 

superior na hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária 

para a prova de fatos distintos.3. Saliento que, caberá ao advogado da 

parte comprometer-se a levar a(s) testemunha(s) à audiência, 

independentemente de intimação (CPC, art. 455, § 2º), ou, se não for este 

o caso, deverá informar ou intimar a(s) testemunha(s) por ele arrolada(s) 

do dia, da hora e do local da audiência acima designada, por carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos com 

antecedência de 03 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 

455, § 1º), salvo se figurar no rol de testemunhas servidor público ou 

militar, caso em que a Serventia deverá expedir ofício de requisição ao 

chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; ou se a(s) 

testemunha(s) houver sido arrolada(s) pelo Ministério Público ou por 

Defensor Público / Dativo (CPC, art. 455, § 4º, incisos III e IV), casos em 

que a Serventia deverá expedir o respectivo mandado de intimação.3.1. 

Ficam os advogados advertidos de que a inércia quanto à intimação da(s) 

testemunha(s) importará desistência da inquirição da(s) mesma(s) (CPC, 

art. 455, § 3º).4. O art. 370 do CPC permite ao juiz determinar as provas de 

ofício, sendo que, no caso, entendo por bem tomar o DEPOIMENTO 

PESSOAL do RÉU, sem necessidade de sua intimação pessoal, vez que o 

§ 1º, do art. 385, apenas se aplica quando a prova é requerida apenas 

pela parte adversária, razão pela qual aguardo sua presença em 

audiência para ser ouvida. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020. Angela Maria 

Janczeski Góes Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 10512 Nr: 1020-60.2008.811.0035

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdSC, BdSC, APCdS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): APC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 DECISÃO.

Vistos, etc.

Tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca, a natureza da demanda e a manifestação de 

interesse na autocomposição, REMETO o presente feito ao CEJUSC, para 

que as partes e seus advogados compareçam à Sessão de 

Mediação/Conciliação que DESIGNO para o dia 05 de FEVEREIRO de 2020 

às 10h00min.

Dê-se ciência ao Ministério Público, nos termos do artigo 698 do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Alto Garças/MT, 16 de janeiro de 2020.

Angela Maria Janczeski Goes

 Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-61.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FERREIRA DAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010016-61.2015.8.11.0035. REQUERENTE: ROSA FERREIRA DAVI 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 

Alega a reclamante que é consumidora da Ré, que fora negativada após 

atraso de uma fatura. Aduz que quitou a fatura e o protesto em cartório e 

mesmo assim, continuou negativada pela Requerida. Tendo seu crédito 

negado no comércio local. Requer indenização por danos morais. Junta um 

extrato do SPC/SERASA (ID n. 7164875), onde consta um débito no 

importe de R$ 68,72 de Março/2014, inscrito pela Ré. A Ré se defende 

informando que os fatos não prosperam, que o débito de fato existe, 

estando inclusive em aberto a fatura com vencimento no dia 03/03/2014, 

no importe de R$ 68,72, com valor atualizado em R$ 186,46. No mérito, 

pela improcedência dos pedidos. A parte autora, em impugnação, aduz 

que a negativação é indevida por ausência de notificação de inscrição dos 

débitos. Ao mérito. A reclamante informa que mesmo após o pagamento de 

uma dívida seu nome permaneceu negativado. Todavia, não comprova o 

pagamento do débito que originou a negativação. Com isso, observo que, 

de fato, com razão a parte reclamada. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. No caso, negando a empresa reclamada os referidos fatos, não 

cabe inversão do ônus da prova, porque não se pode exigir da ré a 

produção de prova negativa, tendo em vista se afigurar impossível 

provar-se a não ocorrência de um determinado fato. Ademais, cabe à 

parte reclamante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. A 

parte reclamante trouxe documentos junto da inicial que contrapõem os 

fatos. Assim, ante a ausência de provas em contrário, presume-se 

verdadeira a versão apresentada pela reclamada. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Revogo a tutela antecipada ID n. 7164885. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Alto Garças-MT, data da assinatura digital. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-61.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FERREIRA DAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010016-61.2015.8.11.0035. REQUERENTE: ROSA FERREIRA DAVI 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 

Alega a reclamante que é consumidora da Ré, que fora negativada após 

atraso de uma fatura. Aduz que quitou a fatura e o protesto em cartório e 

mesmo assim, continuou negativada pela Requerida. Tendo seu crédito 

negado no comércio local. Requer indenização por danos morais. Junta um 

extrato do SPC/SERASA (ID n. 7164875), onde consta um débito no 

importe de R$ 68,72 de Março/2014, inscrito pela Ré. A Ré se defende 

informando que os fatos não prosperam, que o débito de fato existe, 

estando inclusive em aberto a fatura com vencimento no dia 03/03/2014, 

no importe de R$ 68,72, com valor atualizado em R$ 186,46. No mérito, 

pela improcedência dos pedidos. A parte autora, em impugnação, aduz 

que a negativação é indevida por ausência de notificação de inscrição dos 

débitos. Ao mérito. A reclamante informa que mesmo após o pagamento de 

uma dívida seu nome permaneceu negativado. Todavia, não comprova o 

pagamento do débito que originou a negativação. Com isso, observo que, 

de fato, com razão a parte reclamada. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. No caso, negando a empresa reclamada os referidos fatos, não 

cabe inversão do ônus da prova, porque não se pode exigir da ré a 

produção de prova negativa, tendo em vista se afigurar impossível 

provar-se a não ocorrência de um determinado fato. Ademais, cabe à 

parte reclamante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. A 

parte reclamante trouxe documentos junto da inicial que contrapõem os 

fatos. Assim, ante a ausência de provas em contrário, presume-se 

verdadeira a versão apresentada pela reclamada. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Revogo a tutela antecipada ID n. 7164885. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Alto Garças-MT, data da assinatura digital. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010016-61.2015.8.11.0035

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA FERREIRA DAVI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUENESSE DYOGO DO CARMO OAB - MT0010286A-O (ADVOGADO(A))

VANDERLEI SILVERIO PEREIRA OAB - MT0011230S (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

LUIZ ANTONIO PEREIRA OAB - GO0013608A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO GARÇAS SENTENÇA Processo: 

8010016-61.2015.8.11.0035. REQUERENTE: ROSA FERREIRA DAVI 

REQUERIDO: EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. 

Alega a reclamante que é consumidora da Ré, que fora negativada após 

atraso de uma fatura. Aduz que quitou a fatura e o protesto em cartório e 

mesmo assim, continuou negativada pela Requerida. Tendo seu crédito 

negado no comércio local. Requer indenização por danos morais. Junta um 

extrato do SPC/SERASA (ID n. 7164875), onde consta um débito no 

importe de R$ 68,72 de Março/2014, inscrito pela Ré. A Ré se defende 

informando que os fatos não prosperam, que o débito de fato existe, 

estando inclusive em aberto a fatura com vencimento no dia 03/03/2014, 

no importe de R$ 68,72, com valor atualizado em R$ 186,46. No mérito, 

pela improcedência dos pedidos. A parte autora, em impugnação, aduz 

que a negativação é indevida por ausência de notificação de inscrição dos 

débitos. Ao mérito. A reclamante informa que mesmo após o pagamento de 

uma dívida seu nome permaneceu negativado. Todavia, não comprova o 

pagamento do débito que originou a negativação. Com isso, observo que, 

de fato, com razão a parte reclamada. Não obstante o Código de Defesa 

do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não tem caráter 

absoluto. No caso, negando a empresa reclamada os referidos fatos, não 

cabe inversão do ônus da prova, porque não se pode exigir da ré a 

produção de prova negativa, tendo em vista se afigurar impossível 

provar-se a não ocorrência de um determinado fato. Ademais, cabe à 

parte reclamante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu 

direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. A 

parte reclamante trouxe documentos junto da inicial que contrapõem os 

fatos. Assim, ante a ausência de provas em contrário, presume-se 

verdadeira a versão apresentada pela reclamada. A consequência do 

descumprimento do ônus mencionado é a improcedência do pedido, já que 

meras alegações são insuficientes. DISPOSITIVO Posto isso, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. 

Revogo a tutela antecipada ID n. 7164885. Transitada em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. À consideração da Excelentíssima Juíza de Direito do 

Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Alto Garças-MT, data da assinatura digital. Angela Maria Janczeski Góes 

Juíza de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000771-32.2019.8.11.0092

Parte(s) Polo Ativo:

J. D. J. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Roadam Jhonei de Paula Leal OAB - MT0014398A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. C. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA VALEIRO REZENDE OAB - MT26934/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTO 

TAQUARI VARA ÚNICA DE ALTO TAQUARI Rua Altino Pereira de Souza, 

s/n, Praça dos Três Poderes, ALTO TAQUARI - MT - CEP: 78785-000 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

artigo 482, VI, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria- Geral 

da Justiça - CNGC, ante a tempestividade da contestação juntada aos 

autos, impulsiono estes autos por certidão com a finalidade de intimar a 

parte autora, por meio de seu advogado, para, querendo, apresentar 

Impugnação à Contestação. ALTO TAQUARI, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 54139 Nr: 856-35.2019.811.0092

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maura Cavalcante Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fundação Pio XII, Scylla Duarte Prata

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON ALEXANDRE MOREIRA 

NUNES - OAB:16206

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRIELLI CRISTINA LOPES DOS 

SANTOS - OAB:390872/SP

 Trata-se de embargos à execução propostos por MAURA CAVALCANTE 

SILVA, em face de Fundação Pio XII.

A embargante informou que compôs amigavelmente com o embargado, 

conforme comprova cópia anexa.

 É o breve relato. DECIDO.

Logo, considerando-se a extinção do feito principal, perdeu-se o objeto da 

presente ação.

ANTE O EXPOSTO, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, nos termos 

do artigo 485, inciso VI do CPC, DIANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO.

Transitada em julgado, encaminhem-se os presentes autos ao arquivo 

procedendo-se às baixas e anotações de estilo, independente de nova 

determinação.

Deixo de arbitrar honorários ao advogado da autora, ante a ausência de 

comprovação de nomeação para sua defesa em juízo.

Custas pela autora, ficando sua exigibilidade suspensa por ser 

beneficiária da justiça gratuita.

P.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36473 Nr: 201-68.2016.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arysta Lifesciences do Brasil Industria Quimica e 

Agropecuria Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adauto do Nascimento 

Kaneyuki - OAB:198905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem.

Considerando as manifestações das partes e diante da ausência de prazo 

certo de suspensão, devolva-se a presente carta precatória ao juízo de 

ordigem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46896 Nr: 538-86.2018.811.0092

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NDdO, JRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de Ref. 26, nomeio como Curador Especial da ré revel 

citada por edital na pessoa do Dr. Ricardo Alexandre Tortorelli. Intime-o da 

presente nomeação, bem como para apresentação de contestação.

Após, abra-se vista ao Ministério Público para o seu parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34799 Nr: 559-67.2015.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maximina Marcelina de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Bernardino Thomé de Souza, 

Espólio de Sebastiana Felício de São José Souza, Laercio Thomé de 

Souza, José Carlos Thomé de Souza, Carlos Thomé de Souza, Onofre 

Thomé de Souza, Alcides Thomé de Souza, Valdecir Thomé de Souza, 

Sandra Regina Pereira de Souza, Marcos Perpétuo de Souza, Maria 

Tereza Pereira de Souza, Tereza Rosário de Souza, Espólio de Lourdes 

Thomé de Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Alexandre Tortorelli - 

OAB:8974 A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito à ordem.

Indefiro o pedido de justiça gratuita requerido pela parte autora às fl. 65, 

bem como revogo a nomeação do advogado dativo realizado às fls. 63 

pelos próprios fundamentos da decisão de fl. 41.

 Assim, diante do termo de notificação de renúncia realizado às fl. 54, 

intime-se pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 dias, constituir 

novo advogado, sob pena de extinção do feito.

Intime-se o advogado dativo sobre a revogação da nomeação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 43034 Nr: 1718-74.2017.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Pereira Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6.358-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Analisando detidamente os autos, verifico que neste se encontra um 

imóvel penhorado como garantia da execução.

Assim, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção, informar se existe interesse na adjudicação do imóvel.

Após, voltem conclusos para análise do pleito de penhora online.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22990 Nr: 704-31.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronicley da Silva Dourado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Mello de 

Oliveira - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando-se o decurso do prazo de suspensão requerido.

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, 

dar prosseguimento no feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 15834 Nr: 184-47.2007.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fênix agro-Pecus Industrial LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Marcos Bortolás

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassiano Tadeu Beloto Baldo - 

OAB:205848, Clayton Luis Novaes Canatelli - OAB:231887/SP, José 

Jorge Themer - OAB:94.253-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção, 

manifestar-se sobre o pedido de habilitação de crédito de Ref.109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 1893 Nr: 594-13.2004.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCEIR PADILHA, Euclides Garofalo, João 

Padilha Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito de Ref.33.

Cite-se fictamente o executado EUCLIDES GARAFOLO (prazo 60 dias).

Expeça-se carta precatória para a comarca de Àguas de Lindóia/SP com a 

finalidade de proceder-se a citação do executado JOCEIR PADILHA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22084 Nr: 896-95.2011.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noble Brasil S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Brasil Kohlrausch

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aluísio Berezowski - 

OAB:206.324/SP, André Luiz Bomfim - OAB:14583/MT, Edson 

Roberto Castanho - OAB:8825-A/MT, Vinicius Emídio Cezar - 

OAB:16.426/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO RAYES SAKR - 

OAB:40832

 Intime-se o exequente para juntar aos autos cálculo atualizado da dívida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22260 Nr: 1072-74.2011.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Sales de Macedo, Thiago Sales Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Mariana Valeiro Rezende - OAB:26934/MT

 Aguarde-se o retorno das missivas expedidas Ref.11.

Após, as partes para memoriais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34079 Nr: 164-75.2015.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul 

de Mato Grosso - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Cristiano Follmann, CINTIA CRISTINA 

ALVES CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roadam Jhonei de Paula 

Leal - OAB:14398/MT

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela embargante em face 

da sentença lançada nos autos.

 Aduziu a parte embargante que houve omissão/contradição no que diz 

respeito ao reconhecimento de honorários sucumbenciais na sentença 

homologatória de acordo.

 Pede a correção do vício apontado e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora.

 É o relatório.

DECIDO.

Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte embargante, 

entendo que a sentença exarada não possui qualquer omissão ou 

contradição.

Na realidade, tem-se um descontentamento com a Justiça da decisão, cujo 

meio cabível para impugnação não é o escolhido pela parte, mas recurso 

próprio à superior instância.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

“Efeitos modificativos. Os embargos de declaração não são palco para a 

parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. 

Por isso não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos 

quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de 

Processo Civil” (STJ - Corte Especial, ED no REsp 437.380, Min. Menezes 

Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05).

ANTE O EXPOSTO, conheço mas REJEITO os embargos declaratórios, 
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mantendo-se inalterada a sentença.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34070 Nr: 160-38.2015.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Ercico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - 

OAB:23683/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito de Ref.54, altere-se o nome do patrono do exequente 

conforme requerido.

Após, intime-se o exequente para, sob pena de extinção, no prazo de 15 

dias, dar prosseguimento no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34075 Nr: 162-08.2015.811.0092

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Resende Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS CRISTIANO FOLLMANN - ME , 

Douglas Cristiano Follmann

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pleito de Ref.82.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 33934 Nr: 76-37.2015.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda, André 

Carlos Adams

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Legeski Monegate, Jairo Marcos Bortolás, 

Maria de Lurdes Kuhn Bortolas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - 

OAB:3.162/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Cumpra-se integralmente a decisão de Ref.105.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 34054 Nr: 146-54.2015.811.0092

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Produtos Agropecuarios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adauto Luiz Bernini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O, Vanessa Klaus Saragiotto - OAB:7032-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jairo Pires Mafra - 

OAB:7906/MS

 Prestem as informações solicitadas na ref.58.

Comarca de Apiacás

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000167-95.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

MARILIA MATIAS (AUTOR(A))

JOSE MONTEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA HOISSA BENTO OAB - MT21965/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS DESPACHO Processo: 1000167-95.2019.8.11.0084. AUTOR(A): 

JOSE MONTEIRO DA SILVA, MARILIA MATIAS REU: RAIMUNDA PEREIRA 

DA SILVA, BANCO DO BRASIL SA Vistos. Compulsado os autos, verifico 

que não há informações quanto a citação, bem como intimação da 

requerida Raimunda para comparecer à audiência de conciliação. Assim, 

determino à secretaria da vara que certifique se houve a citação/intimação 

da requerida. Cumpra-se. Apiacás/MT, 21 de janeiro de 2020. Tibério de 

Lucena Batista Juiz de Direito

Ofício Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000186-04.2019.8.11.0084

Parte(s) Polo Ativo:

NADIRIA DIETRICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALENTIN PERON OAB - MT7524/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

APIACÁS Ofício n. 04/2020 APIACÁS - MT, 22 de janeiro de 2020 . Dados 

do processo: Processo 1000186-04.2019.8.11.0084, Espécie: ALVARÁ 

JUDICIAL (1295)/[Acessão], Valor da causa: R$ 20.000,00. Partes do 

processo: Parte Autora: Advogado do(a) REQUERENTE: VALENTIN PERON 

- MT7524/O Parte Ré: NÃO DEFINIDO Por determinação do Dr. Tibério de 

Lucena Batista, Juiz de Direito, solicito à Vossa Senhoria que encaminhe à 

esse Juízo a cópia integral das matriculas, bem como a cadeia dominial, 

referente aos autos supra, no prazo de 10(dez) dias. Atenciosamente, 

Yuri Coimbra Muniz Gestor Judicial AO (A) CARTÓRIO DE REGISTRO DE 

IMÓVEIS DE APIACÁS/MT SEDE DO VARA ÚNICA DE APIACÁS E 

INFORMAÇÕES: Av. Júlio Campos, s/N, Centro, APIACÁS - MT - CEP: 

78595-000 - TELEFONE: (66) 35931501

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49050 Nr: 174-12.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Alexandre de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Vistos.

Ausentes as causas previstas no art. 397 do CPP, RATIFICO o 

recebimento da inicial, nos termos do art. 399 do citado diploma normativo, 

impondo-se o prosseguimento da ação penal em seus ulteriores termos.

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o DIA 

12/02/2020 ÀS 15 HORAS, ocasião em que se tomará interrogatório do 

acusado (se residente nessa Comarca), oitiva da vítima e depoimento das 

testemunhas de defesa e acusação residentes nesta Comarca.

 Expeça-se carta precatória para oitiva das da testemunha residentes fora 

desta comarca

Para os fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 60 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado artigo 973 § 3º da CNGC. CERTIFIQUEM-SE todos os atos.

INTIME-SE a defesa via DJE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

SEM PREJUÍZO DISSO, UMA VEZ QUE NÃO CONSIGO FAZÊ-LO PELO 

SISTEMA APOLO ELETRÔNICO/VIRTUAL, DETERMINO À SECRETARIA DA 

VARA QUE AGENDE O ATO/AUDIÊNCIA NO SISTEMA APOLO –CÓDIGO N. 

13.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53432 Nr: 1671-27.2017.811.0084

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NBDS, TdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1671-27.2017.811.0084.

Código: 53432.

Trata-se de AÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR E 

GUARDA DE MENOR proposta por THIAGO DOS SANTOS FRANÇA 

representado por sua genitora NILMA BEZERRA DOS SANTOS em 

desfavor de EDIMAR DOS SANTOS FRANÇA, todos devidamente 

qualificados nos autos.

 Em análise dos autos, verifica-se que o pedido de homologação de 

acordo extrajudicial em relação aos alimentos deveria ter sido processado 

em feito próprio, contudo, para que não haja procrastinação processual, e 

em homenagem aos princípios da Primazia do Julgamento do Mérito e da 

Cooperação previstos nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, é 

medida imperativa a homologação do acordo.

 DIPOSITIVO:

Ante a concordância do Ministério Público com o acordo entabulado entre 

as partes, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza seus efeitos 

legais o acordo celebrado entre as partes (Ref. 63), cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

CPC.

CONDENO ás partes ao rateio do pagamento das custas judiciais, 

despesas processuais, contudo, suspendo a sua exigibilidade pelo prazo 

de 05 (cinco) anos, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, uma vez que a parte 

autora é beneficiária da gratuidade judiciária, bem como a parte ré, 

ocasião em que defiro as benesses da justiça a ela.

CERTIFICADO o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe, na forma da CNGC.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46588 Nr: 254-44.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liserio Delmar Beschorner Uhry

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Processo nº 254-44.2014.811.0084.

Código: 46588.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, quanto aos crimes tipificado nos autos, decreto a extinção da 

punibilidade de Liserio Delmar Breschormer Uhry, qualificado nos autos, 

com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso VI, c.c art. 114, 

inciso II, todos do Código Penal, na forma do artigo 61 do Código de 

Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução 

de mérito.

Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos 

órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de 

Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

respectivo procedimento inquisitorial), nos termos da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

Arbitro honorários advocatícios a defensora nomeada, Dra. Erika Grazilio 

de Souza Singulani França em 03 (três) URH, nos termos da Tabela da 

OAB/MT. Devendo a zelosa Secretaria Judicial expedir a respectiva 

certidão.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47382 Nr: 858-05.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, quanto aos crimes tipificado nos autos, decreto a extinção da 

punibilidade de Carlos Gomes da Silva, qualificados nos autos, com fulcro 

no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso VI, c.c artigo 114, inciso II, 

todos do Código Penal, na forma do artigo 61 do Código de Processo 

Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos 

órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de 

Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

respectivo procedimento inquisitorial), nos termos da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

Arbitro honorários advocatícios ao patrono nomeado, Dr. Dionir Adriano 

Contreira em 03 (três) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. Devendo a 

zelosa Secretaria Judicial expedir a respectiva certidão.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47379 Nr: 855-50.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, quanto aos crimes tipificado nos autos, decreto a extinção da 

punibilidade Alexon Rodrigo dos Santos, qualificado nos autos, com fulcro 

no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, inciso VI, c.c art. 114, inciso II, 

todos do Código Penal, na forma do artigo 61 do Código de Processo 

Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos 

órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de 

Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

respectivo procedimento inquisitorial), nos termos da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

Arbitro honorários advocatícios ao patrono nomeado, Dr. Dionir Adriano 

Contreira em 02 (dois) URH, nos termos da Tabela da OAB/MT. Devendo a 

zelosa Secretaria Judicial expedir a respectiva certidão.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48808 Nr: 27-83.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJBK, JK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valentin Peron - 

OAB:7524/MT

 Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, quanto aos crimes tipificado nos autos, decreto a extinção da 

punibilidade de Jaderson Jaime Bueno Karpinski e Jaime Karpinski, 

qualificados nos autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 109, 

inciso V e VI, c.c art. 114, inciso II e art. 115 , todos do Código Penal, na 

forma do artigo 61 do Código de Processo Penal. Como consequência, 

julgo extinto o feito, com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos 

órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de 

Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

respectivo procedimento inquisitorial), nos termos da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46007 Nr: 742-33.2013.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, decreto a extinção da punibilidade de Efigênio Pedro de Carvalho, 

qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. artigo 

109, inciso VI, ambos do Código Penal vigente, na forma do artigo 61 do 

Código de Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos 

órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de 

Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

respectivo procedimento inquisitorial), nos termos da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

Sem Custas.

Sem necessidade de intimação do acusado art. 1.387 da CNGC.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020..

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56142 Nr: 1150-48.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE GARCIA BOMEDIANA, LUIZA GARCIA 

AGUERA, JOSE PEDRO PINHEIRO, ITOPACI GUAIARA MARCONDES 

PINHEIRO, RENATO MARCONDES PINHEIRO, Espolio de Miguel Aguera 

Bomediano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mautra Agrícola e Colonização S/A, Indeco S/A 

- Integração, Desenvolvimento e Colonização, Nelson Púlice, Vicente da 

Riva, COLONIZADORA RIO TELES PIRES S/A, INDIA S/A INDUSTRIAS 

NACIONAIS DE INICIATIVAS AGROPECUARIAS , ESPOLIO DE ARIOSTO DA 

RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1150-48.2018.811.0084

Código: 56142

Pois bem. Tratando-se de direito pessoal, deve-se observar a regra geral 

de competência ditada pelo art. 46 do CPC, de acordo com a qual a 

competência é do foro do domicilio do réu.

 Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens 

móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

 Indubitável é, a teor do artigo retro, que o foro dito “geral” é o foro do 

domicilio do réu. Todavia, excepcionalmente, se constatada alguma das 

situações previstas nos §§ 1º ao 4º e, versando a demanda sobre direito 

pessoal ou direito real sobre bens móveis, o foro geral dá lugar ao foro 

supletivo.

 § 1º Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de 

qualquer deles.

§ 2º Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser 

demandado onde for encontrado ou no foro de domicílio do autor.

§ 3º Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será 

proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do 

Brasil, a ação será proposta em qualquer foro.

§ 4º Havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão 

demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor.

Sendo assim, considerando que a presente ação fora proposta em face 

de 05 requeridos com diferentes domicílios, deparamos com a hipótese 

prevista no § 4º, podendo a ação ser proposta em qualquer dos domicílios.

 Convém notar, outrossim que dois dos demandados possuem domicilio na 

Comarca de Alta Floresta/MT, tendo inclusive o requerente indicado aquela 

comarca para prosseguimento da ação.

 Assim, a declaração de incompetência é medida de rigor.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 46, § 4º, do CPC, REMETAM-SE 

os autos ao Juízo da Comarca de Alta Floresta-MT para o devido 

processamento, com as nossas homenagens, dando-se baixa nos 

registros cartorários e distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52472 Nr: 967-14.2017.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdVL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 967-14.2017.811.0084

Código: 52472.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO 

BRADESCO S/A em face de EMERSON DO VALE LIMA, ambos 

qualificados nos autos.

À ref. 38, fora julgado procedente o pedido formulado na inicial, 

consolidando nas mãos do requerente a posse e a propriedade do veículo 

dado em garantia.

 À ref. 58, aportou-se petição da parte autora pugnando pela baixa d 

restrição.

 É o breve relatório.

 Decido.

Defiro o pedido do requerente. Realizo nesta data a baixa da restrição 

constante no prontuário do veículo MARCA MITSUBISHI, MODELO L-200 

C.D 4X4 GLS MT (OUTDOOR) 2.5 TB-IC, ANO FABRICAÇÃO 2007, CHASSI 

93XHNK7408C735921, PLACA DHS 0688, COR PRATA E RENAVAM Nº 

934264902 via sistema renajud, conforme extrato em anexo.

 Após, nada sendo requerido no prazo de 05 (cinco) dias, arquive-se.

 Às providências.

 Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48661 Nr: 709-72.2015.811.0084

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Antonio Luiz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 709-72.2015.811.0084

Código: 48661

Vistos.

Trata-se de ação de aposentadoria por idade rural com pedido de tutela 

antecipada proposta por Antônio Luiz Pereira em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social- INSS.

 Considerando o retorno dos autos da segunda instância, a qual deu 

provimento à apelação julgando improcedente o pedido inicial, tendo em 

vista ainda a rejeição dos embargos de declaração e, a não admissão do 

recurso especial (ref. 75), intime-se a parte apelante para manifestar e 

requerer o que entender de direito.

 Nada sendo requerido no prazo de 15 dias remeta-se os autos ao arquivo 

com as baixas de estilo.

 Às providências.

 Apiacás/MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8697 Nr: 89-46.2004.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Normando de Mesquita Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vitor Rondon Borges de 

Campos - OAB:OAB/MT 13.142

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA DEFESA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, a se manifestar quanto a certidão de 

fls. 424, dando conta do óbito da testemunha arrolada Luiz Alves de Lima, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45179 Nr: 536-53.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Rodrigo de Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA DEFESA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente em tempo hábil 

as alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 47074 Nr: 685-78.2014.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Processo nº 685-78.2014.811.0084.

Código: 47074.

Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, na modalidade propriamente dita, quanto à infração tipificada no 

artigo 147 do Código Penal, DECRETO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE 

Jocemir da Silva, qualificado nos autos, com fulcro no artigo 107, inciso IV, 

c.c artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, na forma do artigo 61 do 

Código de Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos 

órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de 

Identificação Criminal, INFOSEG e á Delegacia de Polícia de onde proveio o 

respectivo procedimento inquisitorial), nos termos da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48794 Nr: 15-69.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Ante o exposto, constatada a ocorrência da prescrição da pretensão 

punitiva, decreto a extinção da punibilidade de André Ricardo Flauzino da 

Silva, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c.c. 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal vigente, na forma do artigo 61 

do Código de Processo Penal. Como consequência, julgo extinto o feito, 

com resolução de mérito.

Após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE a presente decisão aos 

órgãos e instituições de praxe (Cartório Distribuidor, Institutos de 

Identificação Criminal, INFOSEG e à Delegacia de Polícia de onde proveio o 

respectivo procedimento inquisitorial), nos termos da CNGC, 

CERTIFICANDO-SE as comunicações nos autos.

Arbitro honorários advocatícios a defensora nomeada, Dra. Ana Maria 

Fernandes de Andrade Vincenzi em 03 (três) URH, nos termos da Tabela 

da OAB/MT. Devendo a zelosa Secretaria Judicial expedir a respectiva 

certidão.

Sem Custas.

Sem necessidade de intimação do acusado art. 1.387 da CNGC.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado esta sentença, ao arquivo.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52120 Nr: 720-33.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moreira da Silva Industria e Comércio de Madeiras Ltda, 

Juliana Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização, Astor Pallamin Junior, Carmen Silvia Tanganelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 720-33.2017.811.0084.

Código: 52120

Vistos.

Compulsando os autos, verifico pendência, no tocante à representação 

processual:

O art. 75 do código de processo civil, trata da representação necessária 

para que as entidades ali mencionadas possam estar em juízo, tanto na 

qualidade de autoras, quanto na qualidade de rés.

 Com relação à capacidade processual das pessoas jurídicas, estabelece 

o art. 75, que tais entes serão representados em juízo. Com efeito, os atos 

dos órgão e agentes da pessoa jurídica são atos próprios da pessoa 

jurídica, pois, o órgão é a própria pessoa jurídica, instrumento que a faz 

presente.

 Prevê o código de processo civil:

 Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

VIII - a pessoa jurídica, por quem os respectivos atos constitutivos 

designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores;

No caso dos autos, verifico que a requerente, trata-se de pessoa jurídica 

de direito privado (Moreira da Silva Industria e Com. Madeiras Ltda), 
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representada pela sócia administradora Juliana Moreira da Silva. No 

entanto, há nos autos, apenas o contrato de constituição de sociedade 

por cotas de responsabilidades limitadas, no qual constam apenas como 

sócios os Srs. Joceli Antônio Rigo e Hélio Antônio Moreira da Silva.

 Assim, ante a ausência de instrumento constitutivo designando a Srª 

Juliana Moreira da Silva para representa-la em juízo, intime-se o 

requerente para regularizar a representação processual, no prazo de 15 

(quinze) dias, aportando-se aos autos, o estatuto e o contrato social.

 Sem prejuízo, tendo em vista a manifestação de ref. 51, intime-se o 

requerente para, no mesmo prazo acima estipulado, juntar aos autos o 

termo de cessão de direitos, pelos quais os primeiros compradores 

transferiram os direitos para Feliz Dallabona.

 Após, volte-me concluso.

 Às providências.

 Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52223 Nr: 807-86.2017.811.0084

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA FLAUZINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 807-86.2017.811.0084.

Código: 52223.

Ante o exposto , JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e autorizo a 

expedição do alvará em favor da requerente Edna Flauzino para o 

levantamento de saldo junto à Caixa Econômica Federal referente ao 

FGTS, agência de Alta Floresta/MT.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

EXPEÇA-SE o alvará judicial devendo ter a transcrição da presente 

sentença.

RESSALVO expressamente direitos de terceiros ou herdeiros não 

“citados” ou não mencionados no processo.

Arbitro honorários advocatícios a patrona nomeada, Dra. Ana Maria 

Fernandes de Andrade Vincenzi em 02 (dois) URH, nos termos da Tabela 

da OAB/MT. Expeça-se a respectiva certidão.

Custas pela requerente, suspendo a sua exigibilidade pelo prazo de 05 

(cinco) anos, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

mediante as baixas e cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54009 Nr: 2117-30.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCIONE FERNANES, Ivete Casturina Franco Alves dos 

Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Apiacas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2117-30.2017.811.0084

Código: 54009

 Vistos.

1) INTIME-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretenda 

produzir, justificando a sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

3) Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54010 Nr: 2118-15.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA ARAUJO COSTA, Eliana Eliziaria dos 

Santos de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Apiacas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2118-15.2017.811.0084

Código: 54010

 Vistos.

1) INTIME-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretenda 

produzir, justificando a sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

3) Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54015 Nr: 2119-97.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Naide da Silva, ROBERTA FERNANDES DE OLIVEIRA, 

ROSICLEIDE SOUZA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Apiacas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2119-97.2017.811.0084

Código: 54015

 Vistos.

1) INTIME-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretenda 

produzir, justificando a sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

3) Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54018 Nr: 2121-67.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Lidiane Balduino Feitosa, Maria Goreth Alves de Lima 

Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Apiacas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2121-67.2017.811.0084.

Código: 54018.

 Vistos.

1) INTIME-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretenda 

produzir, justificando a sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

3) Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 54028 Nr: 2123-37.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANE MARIA DA SILVA, Lauzina Pereira Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Apiacas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOURDES VOLPE NAVARRO - 

OAB:6279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 2123-37.2017.811.0084

Código: 54028

 Vistos.

1) INTIME-SE as partes para especificarem as provas que ainda pretenda 

produzir, justificando a sua pertinência, sob pena de indeferimento.

Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio 

pela inexistência e concordância, respectivamente.

2) Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE.

3) Por fim, após tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para 

julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou saneamento do 

feito, conforme o caso.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49651 Nr: 416-68.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Silva Trindade, BENÍCIO MARTINS DE 

ARRUDA, Aldair José dos Santos, JOÃO TEODORO GONÇALVES, 

MATEUS ELIAS DOS SANTOS, JOSÉ EDER DA LUZ, Marcelo Maoski, 

REGINA PIZOLLI DA SILVA, OSVALDO PEREIRA DIAS, LUIS CARLOS 

DIEFENTHAELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: d - OAB:

 Autos: 416-68.2016.811.0084

Código: 49651

 Incialmente, verifica-se que o causídico constituído pelos requeridos Luis 

Carlos, Regina e Aldair José renunciou ao mandato á Ref: 78, contudo, 

não provou nos autos que cientificou eles para nomear substituto, nos 

termos do art. 112 do Código de Processo Civil.

Assim, a fim de retomar a marcha processual e acautelar eventual 

alegação de nulidade, é imperioso a comprovação pelo causídico da 

comunicação acerca da renuncia ao mandato. INTIME-SE o Digno Defensor 

para que no prazo de 10 (dez) dias comprove a comunicação da renuncia 

aos mandantes para nomearem sucessores.

Ademais, é imperioso ressaltar que após a comunicação o causídico ainda 

representará os mandantes pelo prazo de 10 (dez) dias a fim de evitar 

prejuízos processuais.

Com ou sem manifestação, certifique-se.

Noutro giro, constata-se que os requeridos apresentaram defesa 

preliminar e, antes de analisar acerca da existência ou não de ato de 

improbidade, além do recebimento da inicial, na dicção do art. 17, §8º, da 

LIA. ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para manifestação, na 

forma do artigo retro.

Com o aporte da manifestação, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedido o necessário.

Apiacás, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 60978 Nr: 1891-54.2019.811.0084

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange das Graças Fontalva Zago

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEON SILVEIRA - 

OAB:16671

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1891-54.2019.811.0084

Código: 60978

Vistos.

A Secretária de Assistência Social do Município de Apiacás/MT, 

representada por Solange das Graças Fontalva Zago ajuizou pedido de 

alvará judicial a fim de autorizar a realização do baile de “final de ano” nos 

dias 31/12/2019 com início ás 23h00min e término ás 04h00min do dia 

1º/01/2020, nas dependências do salão paroquial Santa Cecília, localizado 

na Avenida Jonas Pinheiro, s/nº, nesta urbe.

Á Ref: 4 a inicial foi recebida, ocasião em que abriu vista ao Ministério 

Público, o qual manifestou pela intimação do requerente para providenciar 

o competente alvará judicial realizado pelo Corpo de Bombeiros e pela 

Prefeitura de Apiacás e, no caso de inércia requer o indeferimento do 

pleito inicial (Ref: 8).

Intimada, a parte autora acostou os documentos solicitados á Ref: 15.

Vieram-me os autos conclusos.

 É o relato do necessário.

Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifica-se que não mais subsistem motivos para a 

tramitação do feito, visto que já decorreu a data em que se realizaria a 

festa almejada (31/12/2019 a 1º/01/2020). Assim, constata-se a perda do 

objeto da presente, razão pela qual é medida imperativa a extinção do 

feito.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Após as formalidades legais, transitada em julgado, ao arquivo com as 

anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Apiacás/MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52000 Nr: 625-03.2017.811.0084

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julia de Oliveira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Apiacás-MT, Adalto 

José Zago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLENE BENITES - OAB:16211
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 625-03.2017.811.0084

Código: 52000

Vistos.

 Inicialmente, determino à, secretaria da vara que certifique o trânsito em 

julgado para as partes, conforme já determinado à ref. 33.

Não obstante o transcurso de prazo de impugnação por parte dos 

requeridos, analisando a petição da requerente, em especial a planilha de 

cálculo, verifico que a mesma acresceu ao valor multa e honorários 

decorrente do cumprimento de sentença nos termos do art. 523, § 1º do 

CPC, in verbis:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em 

liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o 

cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, 

sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 

advogado de dez por cento.

Não se pode olvidar, no entanto, que a presente pretensão executória, 

fora recebida nos moldes dos art. 534 e seguintes, conforme decisão de 

ref. 39. Assim, o acréscimo previsto no art. 523 § 1º, não se aplica à 

Fazenda Pública, conforme inteligência prevista no § 2º do art. 534 do 

CPC:

 § 2º A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública.

Assim, antes de analisar o pedido de expedição de RPV, determino a 

intimação da parte autora, para manifestar no prazo de 10 (dez) dias, 

aportando no mesmo prazo, planilha de cálculo atualizada.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Apiacás/MT, 20 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50033 Nr: 664-34.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luna Graciele Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 17/06/2020 às 15h10min, mantendo inalteradas as demais 

determinações.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 21 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 49050 Nr: 174-12.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Alexandre de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 Vistos.

Havendo a necessidade de readequar a pauta redesigno a audiência para 

o dia 17/06/2020 às 14h20min, mantendo inalteradas as demais 

determinações.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário.

Apiacás-MT, 21 de janeiro de 2020.

Tibério de Lucena Batista

Juiz de Direito

Comarca de Araputanga

Diretoria do Fórum

Portaria

* A Portaria n. 01/2020-DF completa, que torna pública a escala de plantão 

judiciário do mês de fevereito de 2020 na Comarca de Araputanga, 

encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final 

desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000417-72.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar a respeito da certidão do oficial 

de justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001025-70.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certifico a tempestividade da contestação apresentada pelo requerido. 

Intimo a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001088-95.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AGUILERA AUTOPECAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR GONCALVES ROSA OAB - MT18662-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INALDO PINHEIRO DA SILVA JUNIOR - EPP (REU)

 

Intimação da parte autora para que recolha o valor referente à diligência 

do oficial de justiça, a fim de se proceder a citação do requerido.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20137 Nr: 1142-64.2008.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22196 Nr: 933-61.2009.811.0038

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa Braga & Silva Ltda - ME, Wilson Antonio 

Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:MT - 8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23705 Nr: 2472-62.2009.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundação Arco Iris de Araputanga, Erminio Duca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Andreia Ribeiro de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benedita Ivone Adorno - 

OAB:6391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19858 Nr: 877-62.2008.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Francisco Rauber, Katiuscia Dalpra de 

Araujo Rauber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduado de Lara 

Mosqueto - OAB:11178, Elber Ribeiro Coutinho de Jesus - 

OAB:15.020-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102 Nr: 3-05.1993.811.0038

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liliane Martins Maciel Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação das partes para se manifestarem, no prazo preclusivo de 30 

(trinta) dias, acerca do interesse de manter pessoalmente a guarda de 

algum dos documentos originais – Lei n. 11.419/2006, art. 12, § 5º e 

CNGC, art. 223 e ss. -, bem como manifestarem-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010279-50.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA OAB - MT21832/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXECUTADO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010279-50.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: GRACIELI BORGES MARIA 

EXECUTADO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, BANCO FINASA 

BMC S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c NCPC - em que, diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. Em decorrêcia do 

trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, 

atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 

08:28:20. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010279-50.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA OAB - MT21832/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXECUTADO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010279-50.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: GRACIELI BORGES MARIA 

EXECUTADO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, BANCO FINASA 

BMC S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c NCPC - em que, diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. Em decorrêcia do 

trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, 

atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 

08:28:20. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010279-50.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELI BORGES MARIA OAB - MT21832/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (EXECUTADO)

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010279-50.2016.8.11.0038 EXEQUENTE: GRACIELI BORGES MARIA 

EXECUTADO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, BANCO FINASA 

BMC S.A. Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c NCPC - em que, diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. Em decorrêcia do 

trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, 

atendido o necessário e observado se inexiste pendência nos autos a ser 

cumprida ou informada ao magistrado, ARQUIVE com as baixas e 

anotações devidas. Cumpra. Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 

08:28:20. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000011-85.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA PEREIRA REBOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000011-85.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: ZELIA PEREIRA REBOLI 

EXECUTADO: UNIVERSO ONLINE S/A Visto e bem examinado. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes ZELIA PEREIRA REBOLI e 

UNIVERSO ONLINE S.A, em que, no decorrer do procedimento, diante do 

pagamento do débito à credora, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz 

com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará 

judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 08:56:15. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000011-85.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA PEREIRA REBOLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000011-85.2018.8.11.0038 EXEQUENTE: ZELIA PEREIRA REBOLI 

EXECUTADO: UNIVERSO ONLINE S/A Visto e bem examinado. Dispensado 

o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes ZELIA PEREIRA REBOLI e 

UNIVERSO ONLINE S.A, em que, no decorrer do procedimento, diante do 

pagamento do débito à credora, o objeto da execução se exauriu, 

ensejando a extinção do feito em razão do adimplemento da prestação 

pela qual é executada. É o necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. O fato de a parte executada ter quitado sua dívida faz 

com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará 

judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 08:56:15. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000277-09.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000277-09.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Essa sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) 

dias da intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 524 c/c art. 523 c/c art. 

614, II -, DETERMINO que INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma 

suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente 

pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 

1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis 

(sem pagamento), será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a 

requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência 

prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual depósito 

espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos 

admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e 

Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI 

Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 

24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 

18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, se 

necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e art. 1.004, § 

4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020 - 06:57:18. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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n. 1000277-09.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA SILVA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. Trato de 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 

- rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a 

exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. Decido de forma 

sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da 

excessiva quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do 

magistrado subscrevente, bem como metas diversas de produtividade 

impostas e a serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995 – e, transitada em julgado, não cumprida voluntariamente a 

sentença pelo(s) sucumbente(s), assim como tendo havido solicitação 

do(s) credor(es)/exequente(s) interessado(s), seja escrita ou verbal, 

proceder-se-á desde logo à execução/cumprimento de sentença, 

dispensada nova citação – Lei n. 9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao 

pagamento de quantia certa, independentemente de nova intimação 

pessoal da parte, mas concedida a oportunidade para o adimplemento 

voluntário, possível seja acrescido ao débito, constante na sentença e que 

ora se busca a satisfação, a multa de 10% (dez por cento), não aplicando 

a de honorários de advogado de 10% (dez por cento) – art. 52, caput, da 

Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A 

multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados 

Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, 

ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é 

aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por 

cento". Essa sanção processual incidirá após o transcurso de 15 (quinze) 

dias da intimação do patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 

21/10/2011 - ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos 

autos – hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 

2º -, da própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de 

comunicação – Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado 

Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer 

outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, 

sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e 

ss., a realização dessa intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a memória 

discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 524 c/c art. 523 c/c art. 

614, II -, DETERMINO que INTIME o(s) devedor(es)/executado(s), na forma 

suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente 

pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 

1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis 

(sem pagamento), será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a 

requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência 

prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora on-line -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado (pessoa de 

seu advogado, representante legal, ou pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c 

Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, querendo e NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou data de eventual depósito 

espontâneo, OFEREÇA EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos 

admitidos estão disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e 

Enunciados n. 121, 142 e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI 

Encontro FONAJE de Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 

24 a 26 de novembro de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 

18 de novembro de 2011, bem como Enunciado n. 10 da Súmula da Turma 

Recursal Única deste Estado de Mato Grosso. Oportunamente, se 

necessário e caso haja interesse das partes manifestada de forma 

expressa, audiência de conciliação será designada. Não apresentados os 

embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, qualquer das partes 

poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das alternativas do § 2º 

do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide ou requerida a 

adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, INTIME o(s) credor(es)/exequente(s) 

para manifestar(em) se deseja(m) promover a alienação dos bens 

constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor 

credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e art. 1.004, § 

4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às providências. 

Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020 - 06:57:18. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000377-61.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ELIZANA MARTINS DE 

SOUZA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 
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execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ 

e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual 

incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do 

patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - 

ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos autos – 

hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da 

própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de comunicação 

– Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a 

memória discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 524 c/c art. 523 

c/c art. 614, II -, DETERMINO que intime o(s) devedor(es)/executado(s), na 

forma suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente 

pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 

1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis 

(sem pagamento), será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a 

requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência 

prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora online -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação, porque “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES -, será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 

e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de 

Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro 

de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 

2011. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, 

qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das 

alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide 

ou requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, intime o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e 

art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 20 de janeiro de 2020 - 21:44:33. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000377-61.2017.8.11.0038 EXEQUENTE: ELIZANA MARTINS DE 

SOUZA EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que 

objetiva a exigência de obrigação por quantia certa. É o necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995 – e, transitada em julgado, 

não cumprida voluntariamente a sentença pelo(s) sucumbente(s), assim 

como tendo havido solicitação do(s) credor(es)/exequente(s) 

interessado(s), seja escrita ou verbal, proceder-se-á desde logo à 

execução/cumprimento de sentença, dispensada nova citação – Lei n. 

9.099/1995, art. 52, IV. Condenado ao pagamento de quantia certa, 

independentemente de nova intimação pessoal da parte, mas concedida a 

oportunidade para o adimplemento voluntário, possível seja acrescido ao 

débito, constante na sentença e que ora se busca a satisfação, a multa de 

10% (dez por cento), não aplicando a de honorários de advogado de 10% 

(dez por cento) – art. 52, caput, da Lei n. 9.099/1995 e NCPC, art. 523 e §§ 

e Enunciado n. 97 do FONAJE - "A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 
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honorários advocatícios de dez por cento". Essa sanção processual 

incidirá após o transcurso de 15 (quinze) dias da intimação do 

patrono/advogado - REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011 - 

ou, diversamente, caso não tenha advogado constituído nos autos – 

hipótese legal do art. 9º da Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC, art. 513, § 2º -, da 

própria parte devedora, ambos por qualquer meio idôneo de comunicação 

– Lei n. 9.099/1995, art. 19. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Isso posto, instruído o pedido com a 

memória discriminada e atualizada do cálculo – NCPC, art. 524 c/c art. 523 

c/c art. 614, II -, DETERMINO que intime o(s) devedor(es)/executado(s), na 

forma suso esclarecida – advogado(s)/parte(s) -, para voluntariamente 

pagar(em) o montante da condenação, sob pena de incidência da 

multa/sanção, assim como o advirta de que a decisão judicial transitada em 

julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de 

transcorrido o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 517 -, motivo 

pelo qual, havendo pedido expresso da parte credora/exequente e 

caracterizada a hipótese, DEFIRO a expedição de certidão de teor da 

decisão no sentido de que o devedor/executado foi intimado e deixou 

transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário – NCPC, art. 523, § 

1º -, devendo ser fornecida no prazo de 3 (três) dias e com a indicação 

do nome e a qualificação do exequente e do executado, do número do 

processo, do valor da dívida e da data de decurso do prazo para 

pagamento voluntário, a fim de que o credor/exequente possa efetivar o 

protesto – NCPC, art. 517, caput e §§ 1º e 2º. Transcorrido o prazo in albis 

(sem pagamento), será acrescido a multa de 10% (dez por cento) e, a 

requerimento expresso do(s) credor(es)/exequente(s), sem dar ciência 

prévia do ato ao(s) devedor(es)/executado(s), – NCPC, art. 854 e ss. - 

com a indicação do número do Cadastro de Pessoa Física - CPF ou do 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ do devedor, volte-me 

concluso para requisitar do Banco Central, via sistema BACENJUD 2.0, 

informações sobre a existência de ativos em nome deste e determinar, no 

mesmo ato, a sua indisponibilidade, até o valor indicado na execução – 

penhora online -, ou pesquisar a existência de veículos no DETRAN, via 

sistema RENAJUD. Inexistente(s) esse(s), expedir-se-á mandado e o(a) 

Oficial(a) de Justiça procederá de imediato à penhora de bem(s), onde se 

encontrem, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros – 

NCPC, art. 845 -, e a sua(s) avaliação(ões), que constará de vistoria e de 

laudo anexados ao auto de penhora com a especificação dos bens, com 

suas características, e o estado em que se encontram, bem como o seu 

valor – NCPC, art. 870 e ss. -, removendo-o(s) no mesmo ato, se possível, 

e depositando esse(s) bem(ns) penhorado(s) com a parte 

credora/exequente, por não haver depositário judicial – NCPC, art. 840, II e 

§ 1º -, salvo nos casos de difícil remoção ou quando anuir o 

credor/exequente, hipótese em que poderá ser depositada com o 

devedor/executado – NCPC, art. 840, § 2º -, ressaltando que os bens que 

guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a 

habitabilidade, são penhoráveis – Enunciado n. 14 do FONAJE. O(a) OJA, 

quando não encontrar bens penhoráveis, independentemente de 

determinação judicial expressa, deverá descrever na certidão os bens 

que guarnecem a residência ou o estabelecimento do executado, quando 

este for pessoa jurídica, bem como nomear o devedor/executado ou seu 

representante legal como depositário provisório de tais bens listados, até 

ulterior determinação do magistrado – NCPC, art. 836, § 1º e § 2º. 

Esclareço que, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, 

cabe ao exequente providenciar a averbação do arresto ou da penhora no 

registro competente, mediante apresentação de cópia do auto ou do termo, 

independentemente de mandado judicial – NCPC, art. 844. Do auto de 

penhora e de avaliação, porque “É obrigatória a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial” - Enunciado n. 117 do FONAJE, 

aprovado no XXI Encontro FONAJE de Vitória/ES -, será de imediato 

intimado o executado (pessoa de seu advogado, representante legal, ou 

pessoalmente) – NCPC, art. 525 c/c Lei n. 9.099/1995, art. 19 - para que, 

querendo e NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS da intimação da penhora ou 

d a t a  d e  e v e n t u a l  d e p ó s i t o  e s p o n t â n e o ,  O F E R E Ç A 

EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO, cujos fundamentos admitidos estão 

disciplinados no art. 52, IX, da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 121, 142 

e 156 do FONAJE, aquele aprovado no XXI Encontro FONAJE de 

Vitória/ES, esse aprovado no XXVIII FONAJE – BA – 24 a 26 de novembro 

de 2010 e este aprovado no XXX FONAJE – SP 16 a 18 de novembro de 

2011. Oportunamente, se necessário e caso haja interesse das partes 

manifestada de forma expressa, audiência de conciliação será designada. 

Não apresentados os embargos/impugnação, ou julgados improcedentes, 

qualquer das partes poderá requerer ao magistrado a adoção de uma das 

alternativas do § 2º do art. 53 da Lei n. 9.099/1995. Não solucionada a lide 

ou requerida a adjudicação – NCPC, art. 876 e ss. -, intime o(s) 

credor(es)/exequente(s) para manifestar(em) se deseja(m) promover a 

alienação dos bens constritos, por sua própria iniciativa ou por intermédio 

de corretor credenciado perante a autoridade judiciária – NCPC, art. 880 e 

art. 1.004, § 4º, da CNGC. Cumpra, expedindo o necessário. Às 

providências. Araputanga-MT, 20 de janeiro de 2020 - 21:44:33. (assinado 

digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010227-54.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANA MARIA DA TRINDADE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO, F M C CENTER CAR LTDA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por F M C 

CENTER CAR LTDA., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão e pedido de reforma, sob a alegação de 

“(…) que não manifestou a respeito do pedido de transferência através de 

oficio expedido o Departamento Estadual de Transito do Mato Grosso, para 

que, referido órgão, proceda com a imediata transferência do veículo 

Volkswagen Fox, ano/modelo 2011/2012, chassi 9BWAA05ZXC4027895, 

placa NUA9374, para a pessoa de JOSÉ ROSENDO DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, portador do RG. nº. 19625839 SSP/MT e CPF nº. 008.277.631-82, 

residente da Rua Noruega, nº. 14, Vila Real, Cáceres/MT”. A parte 

adversa apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso 

embargos de declaração com indicação/alegação de omissão, 

interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não 

se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, 

consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 
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processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração porque irresignada com sentença que condenou 

e sob a alegação de omissão, o que não ocorreu em hipótese alguma no 

caso, irresignando-se a parte recorrente quanto ao mérito, o que deve ser 

atacado por recurso inominado e, portanto, trato de recurso 

manifestamente protelatório. Apresenta alegação de “(…) que não 

manifestou a respeito do pedido de transferência através de oficio 

expedido o Departamento Estadual de Transito do Mato Grosso, para que, 

referido órgão, proceda com a imediata transferência do veículo 

Volkswagen Fox, ano/modelo 2011/2012, chassi 9BWAA05ZXC4027895, 

placa NUA9374, para a pessoa de JOSÉ ROSENDO DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, portador do RG. nº. 19625839 SSP/MT e CPF nº. 008.277.631-82, 

residente da Rua Noruega, nº. 14, Vila Real, Cáceres/MT”. Contudo, 

perfuntória análise permite verificar que há suficiente fundamentação na 

sentença de mérito. O decisum fundamentou, in verbis: “(...) Em síntese 

sustenta a parte autora ter realizado a venda do veículo VW/FOX 1.0 GLL, 

placa NUA9374, no ano de 2013 para requerida F M C CENTER CAR LTDA, 

contudo esta não realizou a transferência do veículo para concessionaria, 

tampouco para o novo comprador, vindo a receber multas além de 

cobrança de IPVA. Aduz ainda que o banco requerido efetuou o 

financiamento do bem a pessoa diversa, mesmo estando o veículo ainda 

em nome da autora. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Resta comprovado a venda do veículo pela 

autora a requerida F M C CENTER CAR LTDA -EPP, sendo que ainda 

consta no contrato, cláusula 5ª, que a responsabilidade pela transferência 

do veículo é da requerida, id. 5369210. Alega a F M C CENTER CAR LTDA 

–EPP que vendeu o veículo para terceiro, quem novamente o vendeu para 

outra pessoa, contudo, conforme contrato anexado, a requerida possuía a 

obrigação contratual de efetuar a transferência do veículo, o que não 

fizera, gerando todos os danos suportados pela autora, até a presente 

data. A autora comprova que vem recebendo multas e ainda está com 

inscrição na dívida ativa em razão da ausência de transferência do 

veículo, id 9087736, tendo pago a quantia de R$ 1.300,95 (mil e trezentos 

reais e noventa e cinco centavos), quantia que deve ser ressarcida pela 

requerida F M C CENTER CAR LTDA –EPP, na forma simples. A reclamada 

não se desincumbiu de comprovar quaisquer causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, 

não justificado a ausência de transferência até a presente data. (...)”. É 

obrigação que a “requerida F M C CENTER CAR LTDA, arque com a 

transferência das multas, débitos e protestos que constam no nome da 

autora, devendo regularizar tal situação e realize IMEDIATA 

TRANSFERÊNCIA do veículo Volkswagen Fox, ano/modelo 2011/2012, 

chassi 9BWAA05ZXC4027895, placa NUA9374, para o atual proprietário”, 

o que foi expressamente determinado no dispositivo do decisum, e não 

burlar isso através do Poder Judiciário e expedição de ofício, ou seja, fora 

expressamente decidido. O suso apresentado já demonstra que não há 

omissão alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante F M C 

CENTER CAR LTDA. a pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010227-54.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANA MARIA DA TRINDADE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO, F M C CENTER CAR LTDA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por F M C 

CENTER CAR LTDA., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão e pedido de reforma, sob a alegação de 

“(…) que não manifestou a respeito do pedido de transferência através de 

oficio expedido o Departamento Estadual de Transito do Mato Grosso, para 

que, referido órgão, proceda com a imediata transferência do veículo 

Volkswagen Fox, ano/modelo 2011/2012, chassi 9BWAA05ZXC4027895, 

placa NUA9374, para a pessoa de JOSÉ ROSENDO DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, portador do RG. nº. 19625839 SSP/MT e CPF nº. 008.277.631-82, 

residente da Rua Noruega, nº. 14, Vila Real, Cáceres/MT”. A parte 

adversa apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso 

embargos de declaração com indicação/alegação de omissão, 

interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não 

se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, 

consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 666 de 1008



Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração porque irresignada com sentença que condenou 

e sob a alegação de omissão, o que não ocorreu em hipótese alguma no 

caso, irresignando-se a parte recorrente quanto ao mérito, o que deve ser 

atacado por recurso inominado e, portanto, trato de recurso 

manifestamente protelatório. Apresenta alegação de “(…) que não 

manifestou a respeito do pedido de transferência através de oficio 

expedido o Departamento Estadual de Transito do Mato Grosso, para que, 

referido órgão, proceda com a imediata transferência do veículo 

Volkswagen Fox, ano/modelo 2011/2012, chassi 9BWAA05ZXC4027895, 

placa NUA9374, para a pessoa de JOSÉ ROSENDO DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, portador do RG. nº. 19625839 SSP/MT e CPF nº. 008.277.631-82, 

residente da Rua Noruega, nº. 14, Vila Real, Cáceres/MT”. Contudo, 

perfuntória análise permite verificar que há suficiente fundamentação na 

sentença de mérito. O decisum fundamentou, in verbis: “(...) Em síntese 

sustenta a parte autora ter realizado a venda do veículo VW/FOX 1.0 GLL, 

placa NUA9374, no ano de 2013 para requerida F M C CENTER CAR LTDA, 

contudo esta não realizou a transferência do veículo para concessionaria, 

tampouco para o novo comprador, vindo a receber multas além de 

cobrança de IPVA. Aduz ainda que o banco requerido efetuou o 

financiamento do bem a pessoa diversa, mesmo estando o veículo ainda 

em nome da autora. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Resta comprovado a venda do veículo pela 

autora a requerida F M C CENTER CAR LTDA -EPP, sendo que ainda 

consta no contrato, cláusula 5ª, que a responsabilidade pela transferência 

do veículo é da requerida, id. 5369210. Alega a F M C CENTER CAR LTDA 

–EPP que vendeu o veículo para terceiro, quem novamente o vendeu para 

outra pessoa, contudo, conforme contrato anexado, a requerida possuía a 

obrigação contratual de efetuar a transferência do veículo, o que não 

fizera, gerando todos os danos suportados pela autora, até a presente 

data. A autora comprova que vem recebendo multas e ainda está com 

inscrição na dívida ativa em razão da ausência de transferência do 

veículo, id 9087736, tendo pago a quantia de R$ 1.300,95 (mil e trezentos 

reais e noventa e cinco centavos), quantia que deve ser ressarcida pela 

requerida F M C CENTER CAR LTDA –EPP, na forma simples. A reclamada 

não se desincumbiu de comprovar quaisquer causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, 

não justificado a ausência de transferência até a presente data. (...)”. É 

obrigação que a “requerida F M C CENTER CAR LTDA, arque com a 

transferência das multas, débitos e protestos que constam no nome da 

autora, devendo regularizar tal situação e realize IMEDIATA 

TRANSFERÊNCIA do veículo Volkswagen Fox, ano/modelo 2011/2012, 

chassi 9BWAA05ZXC4027895, placa NUA9374, para o atual proprietário”, 

o que foi expressamente determinado no dispositivo do decisum, e não 

burlar isso através do Poder Judiciário e expedição de ofício, ou seja, fora 

expressamente decidido. O suso apresentado já demonstra que não há 

omissão alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante F M C 

CENTER CAR LTDA. a pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010227-54.2016.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA REGINA CARDOSO OAB - MT0015506A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F M C CENTER CAR LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT8014-O 

(ADVOGADO(A))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010227-54.2016.8.11.0038 REQUERENTE: ANA MARIA DA TRINDADE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO, F M C CENTER CAR LTDA Visto e bem 

examinado. Dispensado o relatório – Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. 

Trato de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por F M C 

CENTER CAR LTDA., no prazo de 5 (cinco) dias, dirigida ao juiz, com 

indicação/alegação de omissão e pedido de reforma, sob a alegação de 

“(…) que não manifestou a respeito do pedido de transferência através de 

oficio expedido o Departamento Estadual de Transito do Mato Grosso, para 

que, referido órgão, proceda com a imediata transferência do veículo 

Volkswagen Fox, ano/modelo 2011/2012, chassi 9BWAA05ZXC4027895, 

placa NUA9374, para a pessoa de JOSÉ ROSENDO DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, portador do RG. nº. 19625839 SSP/MT e CPF nº. 008.277.631-82, 

residente da Rua Noruega, nº. 14, Vila Real, Cáceres/MT”. A parte 

adversa apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. Decido de 

forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 
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responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Há a oposição de recurso 

embargos de declaração com indicação/alegação de omissão, 

interposto/apresentado por escrito e no prazo legal de 5 (cinco) dias, 

contados da ciência da decisão – Lei n. 9.099/1995, art. 49 -, o qual não 

se sujeita ao preparo, fatos quem permitem o seu conhecimento e, 

consequentemente, interrompe o prazo para a interposição de recurso - 

Lei n. 9.099/1995, art. 50 -, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015. 

Presentes as condições da ação e os pressupostos processuais de 

existência e validade, inexistindo quaisquer nulidades ou irregularidades 

que devam ser declaradas ou sanadas, bem como preliminares ou 

questões prévias que pendam de apreciação e permitindo a hipótese de 

julgamento imediato da lide, passo a analisar o mérito. O recurso de 

embargos de declaração tem fundamentação vinculada pela legislação 

processual – Lei n. 9.099/1995, art. 48 e ss., com redação dada pela Lei n. 

13.105/2015, c/c NCPC, art. 1.022 e ss., destinando-se a esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão 

sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e 

corrigir erro material, em regra, contra qualquer decisão judicial – NCPC, 

art. 1.022, caput -, contudo perante os Juizados Especiais Cíveis, com 

regra especial expressa, contra sentença ou acórdão - Lei n. 9.099/1995, 

art. 48, caput, com redação dada pela Lei n. 13.105/2015 -, sendo possível 

a correção dos erros materiais de ofício. A parte interpôs recurso de 

embargos de declaração porque irresignada com sentença que condenou 

e sob a alegação de omissão, o que não ocorreu em hipótese alguma no 

caso, irresignando-se a parte recorrente quanto ao mérito, o que deve ser 

atacado por recurso inominado e, portanto, trato de recurso 

manifestamente protelatório. Apresenta alegação de “(…) que não 

manifestou a respeito do pedido de transferência através de oficio 

expedido o Departamento Estadual de Transito do Mato Grosso, para que, 

referido órgão, proceda com a imediata transferência do veículo 

Volkswagen Fox, ano/modelo 2011/2012, chassi 9BWAA05ZXC4027895, 

placa NUA9374, para a pessoa de JOSÉ ROSENDO DA SILVA, brasileiro, 

solteiro, portador do RG. nº. 19625839 SSP/MT e CPF nº. 008.277.631-82, 

residente da Rua Noruega, nº. 14, Vila Real, Cáceres/MT”. Contudo, 

perfuntória análise permite verificar que há suficiente fundamentação na 

sentença de mérito. O decisum fundamentou, in verbis: “(...) Em síntese 

sustenta a parte autora ter realizado a venda do veículo VW/FOX 1.0 GLL, 

placa NUA9374, no ano de 2013 para requerida F M C CENTER CAR LTDA, 

contudo esta não realizou a transferência do veículo para concessionaria, 

tampouco para o novo comprador, vindo a receber multas além de 

cobrança de IPVA. Aduz ainda que o banco requerido efetuou o 

financiamento do bem a pessoa diversa, mesmo estando o veículo ainda 

em nome da autora. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte autora. 

Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do consumidor que se 

encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do 

Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua 

hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas 

de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional 

contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das 

Disposições Transitórias. Resta comprovado a venda do veículo pela 

autora a requerida F M C CENTER CAR LTDA -EPP, sendo que ainda 

consta no contrato, cláusula 5ª, que a responsabilidade pela transferência 

do veículo é da requerida, id. 5369210. Alega a F M C CENTER CAR LTDA 

–EPP que vendeu o veículo para terceiro, quem novamente o vendeu para 

outra pessoa, contudo, conforme contrato anexado, a requerida possuía a 

obrigação contratual de efetuar a transferência do veículo, o que não 

fizera, gerando todos os danos suportados pela autora, até a presente 

data. A autora comprova que vem recebendo multas e ainda está com 

inscrição na dívida ativa em razão da ausência de transferência do 

veículo, id 9087736, tendo pago a quantia de R$ 1.300,95 (mil e trezentos 

reais e noventa e cinco centavos), quantia que deve ser ressarcida pela 

requerida F M C CENTER CAR LTDA –EPP, na forma simples. A reclamada 

não se desincumbiu de comprovar quaisquer causas impeditivas, 

modificativas ou extintivas do direito da parte Autora – art. 333, II, do CPC, 

não justificado a ausência de transferência até a presente data. (...)”. É 

obrigação que a “requerida F M C CENTER CAR LTDA, arque com a 

transferência das multas, débitos e protestos que constam no nome da 

autora, devendo regularizar tal situação e realize IMEDIATA 

TRANSFERÊNCIA do veículo Volkswagen Fox, ano/modelo 2011/2012, 

chassi 9BWAA05ZXC4027895, placa NUA9374, para o atual proprietário”, 

o que foi expressamente determinado no dispositivo do decisum, e não 

burlar isso através do Poder Judiciário e expedição de ofício, ou seja, fora 

expressamente decidido. O suso apresentado já demonstra que não há 

omissão alguma a ser conhecida e que opôs embargos manifestamente 

protelatórios com o intuito de atrasar o andamento do processo e 

prejudicar a parte adversa, razão pela qual condeno a parte embargante a 

pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado 

da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Nesses termos: “PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS 

VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. 

MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. 1. De acordo com a norma 

prevista no art. 1.022 do CPC/15, são cabíveis embargos de declaração 

nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro 

material da decisão recorrida. 2. No caso, não se verifica a existência de 

quaisquer das deficiências em questão, pois o acórdão embargado 

enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, 

toda a controvérsia posta no recurso. 3. Incabível alegar suposta omissão 

quanto ao enfrentamento de tese suscitada nas razões de recurso 

especial inadmitido, quando, na hipótese, o agravo em recurso especial 

sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade recursal, tendo-lhe sido 

aplicada a Súmula 182/STJ, mormente quando tal questão restou 

expressamente apreciada no acórdão embargado. 4. Não podem ser 

acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto da alegação de omissão 

do acórdão embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte 

com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi exaustivamente 

decidido. Nesse panorama, tratando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, possível a aplicação de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do 

CPC/15. 5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação à parte ora 

embargante de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos 

do art. 1.026, § 2º, do CPC/15”. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 

792.933/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

23/08/2016, DJe 01/09/2016) Isso posto, CONHEÇO DOS EMBARGOS e, 

porque NÃO demonstrou qual a omissão da decisão recorrida, NEGO 

PROVIMENTO/REJEITO/NÃO ACOLHO e CONDENO o embargante F M C 

CENTER CAR LTDA. a pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) 

sobre o valor atualizado da causa – NCPC, art. 1.026, § 2º. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020. 

(assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-76.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO FONTES DE SALLES GRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDBLU COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

EDUARDO HIRT OAB - SC27532 (ADVOGADO(A))

PEDRO CASCAES NETO OAB - SC26536 (ADVOGADO(A))

LEIDY MERLYN BENTHIEN DE LIMA OAB - SC0025589A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010200-76.2013.8.11.0038 REQUERENTE: LUIZ ALFREDO FONTES DE 

SALLES GRACA REQUERIDO: MEDBLU COMERCIO DE MOVEIS 

HOSPITALARES LTDA. - ME Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, tendo como partes as em epígrafe, em que 

fora proferida sentença extintiva, em agosto de 2019 – Id. 22857091 -, sob 

o fundamento de que a parte credora/exequente havia sido intimada para 

indicar bens passíveis de penhora da parte adversa e deixou o prazo 

transcorrer in albis. A parte apresentou manifestação – Id. 24080582 - em 

que “requer seja chamado o FEITO A ORDEM com a finalidade de declarar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 668 de 1008



TOTALMENTE NULA A DECISÃO PROFERIDA AO ID, 22857091, posto que, 

não consta nos autos Qualquer intimação das partes acerca da decisão 

proferida ao id 19330312”, assim como que “Após, requer seja aberto 

prazo para exequente manifestar acerca da decisão id. 19300312”. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. A 

sentença se deu com base no equivocado fundamento de que a parte 

credora/exequente havia sido intimada para indicar bens passíveis de 

penhora da parte adversa e deixou o prazo transcorrer in albis. Foi 

proferida em error porque claramente partiu de premissa que não existia e 

apresentou algo que não faz sentido ao processo e causa a 

impossibilidade incontornável de correção, pois tudo ocorreu sob a 

consideração de fato que não se fez presente, havendo error capaz de 

reconhecer a declaração da nulidade do ato processual e, diante da 

incongruência e correlação, possibilidade de declaração de nulidade, 

inclusive, de ofício. Há ausência de prévia intimação da parte que foi 

prejudicada com a sentença extintiva, impedindo-a de ter ciência da 

decisão e requerer em prosseguimento. O STJ já decidiu que “(...) é 

possível examinar, de ofício, questões que envolvam a declaração de 

nulidade processual absoluta, ainda que tal exame esteja subordinado ao 

conhecimento do recurso especial, dado o efeito translativo dos recursos. 

Nesse sentido: REsp 609.144/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, RDR, vol. 30, p. 333; AgRg no REsp 803.656/PR, 1ª Turma, Rel. 

Min. Denise Arruda, DJe 13.11.2009; EDcl nos EDcl no REsp 920.334/SP, 

2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 12.8.2008. (...)” (REsp 1205340/PE, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 16/12/2010, DJe 08/02/2011) Constato que a sentença e a 

particularidade da causa que a antecedeu são inconciliáveis, visto que 

sugere uma solução diversa daquela encontrada pelo juízo, porque a falta 

de prévia intimação obstou que a parte credora/exequente pudesse se 

manifestar. Portanto, imperioso reconhecer que o ato judicial padece de 

nulidade, uma vez que nula é a sentença cuja fundamentação ressai 

confusa e incongruente, assim como quando sequer há a possibilidade de 

manifestação em atendimento aos devido processo legal, contraditório e 

ampla defesa – CRFB/88, art. 5º, LV. Isso posto, porque presente error 

insanável e questões dissociadas, ou seja, julgado o processo a partir de 

errônea premissa, por falta de prévia intimação da decisão que 

fundamentou o decisum e impossibilidade de que a parte 

credora/exequente se manifestasse sobre a decisão proferida em abril de 

2019 – Id. 19330312 – NCPC, arts. 272, § 2º c/c 280 -, DECLARO A 

NULIDADE da sentença extintiva que fora proferida em agosto de 2019 – 

Id. 22857091 – NCPC, art. 282, caput. Consequentemente, DETERMINO o 

regular processamento da ação em epígrafe a partir disso e a intimação da 

parte credora/exequente para requerer o regular processamento nos 

termos da decisão proferida em abril de 2019 – Id. 19330312. Intime. 

Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 9 de janeiro de 2020 - 

09:43:24. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010200-76.2013.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALFREDO FONTES DE SALLES GRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA OAB - MT0009495A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEDBLU COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA. - ME 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA FERNANDES SA OAB - MT0016655A (ADVOGADO(A))

EDUARDO HIRT OAB - SC27532 (ADVOGADO(A))

PEDRO CASCAES NETO OAB - SC26536 (ADVOGADO(A))

LEIDY MERLYN BENTHIEN DE LIMA OAB - SC0025589A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 8010200-76.2013.8.11.0038 REQUERENTE: LUIZ ALFREDO FONTES DE 

SALLES GRACA REQUERIDO: MEDBLU COMERCIO DE MOVEIS 

HOSPITALARES LTDA. - ME Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995 c/c NCPC -, tendo como partes as em epígrafe, em que 

fora proferida sentença extintiva, em agosto de 2019 – Id. 22857091 -, sob 

o fundamento de que a parte credora/exequente havia sido intimada para 

indicar bens passíveis de penhora da parte adversa e deixou o prazo 

transcorrer in albis. A parte apresentou manifestação – Id. 24080582 - em 

que “requer seja chamado o FEITO A ORDEM com a finalidade de declarar 

TOTALMENTE NULA A DECISÃO PROFERIDA AO ID, 22857091, posto que, 

não consta nos autos Qualquer intimação das partes acerca da decisão 

proferida ao id 19330312”, assim como que “Após, requer seja aberto 

prazo para exequente manifestar acerca da decisão id. 19300312”. É o 

necessário. Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – 

CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em 

andamento sob a responsabilidade do magistrado subscrevente, bem 

como metas diversas de produtividade impostas e a serem cumpridas. A 

sentença se deu com base no equivocado fundamento de que a parte 

credora/exequente havia sido intimada para indicar bens passíveis de 

penhora da parte adversa e deixou o prazo transcorrer in albis. Foi 

proferida em error porque claramente partiu de premissa que não existia e 

apresentou algo que não faz sentido ao processo e causa a 

impossibilidade incontornável de correção, pois tudo ocorreu sob a 

consideração de fato que não se fez presente, havendo error capaz de 

reconhecer a declaração da nulidade do ato processual e, diante da 

incongruência e correlação, possibilidade de declaração de nulidade, 

inclusive, de ofício. Há ausência de prévia intimação da parte que foi 

prejudicada com a sentença extintiva, impedindo-a de ter ciência da 

decisão e requerer em prosseguimento. O STJ já decidiu que “(...) é 

possível examinar, de ofício, questões que envolvam a declaração de 

nulidade processual absoluta, ainda que tal exame esteja subordinado ao 

conhecimento do recurso especial, dado o efeito translativo dos recursos. 

Nesse sentido: REsp 609.144/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino 

Zavascki, RDR, vol. 30, p. 333; AgRg no REsp 803.656/PR, 1ª Turma, Rel. 

Min. Denise Arruda, DJe 13.11.2009; EDcl nos EDcl no REsp 920.334/SP, 

2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 12.8.2008. (...)” (REsp 1205340/PE, 

Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 16/12/2010, DJe 08/02/2011) Constato que a sentença e a 

particularidade da causa que a antecedeu são inconciliáveis, visto que 

sugere uma solução diversa daquela encontrada pelo juízo, porque a falta 

de prévia intimação obstou que a parte credora/exequente pudesse se 

manifestar. Portanto, imperioso reconhecer que o ato judicial padece de 

nulidade, uma vez que nula é a sentença cuja fundamentação ressai 

confusa e incongruente, assim como quando sequer há a possibilidade de 

manifestação em atendimento aos devido processo legal, contraditório e 

ampla defesa – CRFB/88, art. 5º, LV. Isso posto, porque presente error 

insanável e questões dissociadas, ou seja, julgado o processo a partir de 

errônea premissa, por falta de prévia intimação da decisão que 

fundamentou o decisum e impossibilidade de que a parte 

credora/exequente se manifestasse sobre a decisão proferida em abril de 

2019 – Id. 19330312 – NCPC, arts. 272, § 2º c/c 280 -, DECLARO A 

NULIDADE da sentença extintiva que fora proferida em agosto de 2019 – 

Id. 22857091 – NCPC, art. 282, caput. Consequentemente, DETERMINO o 

regular processamento da ação em epígrafe a partir disso e a intimação da 

parte credora/exequente para requerer o regular processamento nos 

termos da decisão proferida em abril de 2019 – Id. 19330312. Intime. 

Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 9 de janeiro de 2020 - 

09:43:24. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001098-42.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DANTAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT8310/B (ADVOGADO(A))

MACIEL DA SILVA GARCIA OAB - MT26177/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1001098-42.2019.8.11.0038 REQUERENTE: JOANA DANTAS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

c/c NCPC - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 
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ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes JOANA 

DANTAS DA SILVA e BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, em 

que, entre outros, aquela requer in initio litis e inaudita altera parte seja 

determinado à instituição financeira a suspensão do contrato de 

empréstimo/mútuo bancário, dos pagamentos das parcelas, juros e mora. 

Narra que a parte autora/reclamante é idosa e celebrou contrato de 

adesão de empréstimo pessoal do valor de R$. 2.000,00 (dois mil reais), 

acrescido de IOF – R$. 81,68 (oitenta e um reais e sessenta e oito 

centavos) – e seguro – R$. 639,78 (seiscentos e trinta e nove reais e 

setenta e oito centavos) -, totalizando um financiamento de R$. 2.721,46 

(dois mil setecentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos) com 

juros de 15,91% (quinze inteiros e noventa e um centésimos por cento), 

intermediada por loja conveniada. Aduz acreditar que o negócio se daria 

em 10 (dez) parcelas, porque já havia realizado outro empréstimo dessa 

forma, assim como firmou a proposta de adesão com ciência apenas 

quanto ao valor das prestações, não lhe sendo informado que seria pago 

em 18 (dezoito) parcelas ou entregue cópia do contrato, sendo pessoa 

com 69 (sessenta e nove) anos e simples, afirmando que somente 

percebeu isso após o pagamento de diversos boletos/parcelas e ter sido 

enganada e abusiva a conduta da parte adversa, motivo pelo qual deseja 

a revisão do contrato para a taxa média de juros do mercado de 7,99% 

(sete inteiros e noventa e nove centésimos por cento). É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de forma simples 

e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o endereço das partes, 

os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o objeto e seu valor, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que presentes os requisitos 

subjetivos - consumidor e fornecedor – arts. 2º e 3º da Lei n. 8.078/90 - e 

objetivos - produto e serviço – §§ 1º e 2º do art. 3º dessa Lei -, assim 

como pelo fato de ser aplicada a Lei n. 8.078/90 às instituições financeiras 

– Enunciado n. 297 da Súmula do STJ. Há também orientação do STF 

firmada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 2591 

em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de 

que as instituições financeiras estão alcançadas pela incidência das 

normas veiculadas pelo Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O 

Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada no encontro de 

Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade 

de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para uma fase do 

processo anterior àquela em que normalmente seriam produzidos – 

sentença -, aplicando-se o disposto na legislação processual – NCPC, art. 

300 e ss. - cujos requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da 

medida almejada são o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos 

fatos/probabilidade do direito, que resultam da verossimilhança do alegado 

– fumus boni iuris -, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação/perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – 

periculum in mora. Não obstante, quando a tutela de urgência é de 

natureza antecipada – NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a 

análise quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente 

deferida, sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a 

irreversibilidade recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e 

afastando o risco mais grave. A verossimilhança/elementos que 

evidenciam a probabilidade do direito – fumus boni iuris – NÃO está 

configurada pelo fato de que a narrativa sobre a forma de celebração e 

eventual vício de informação ou ainda ter sido “enganada” quando da 

celebração do negócio jurídico que objetiva a revisão/suspensão fora 

apresentado de forma unilateral na exordial em um sentido, mas o 

documento juntado é expresso em relação à quantidade de parcelas – 18 

(dezoito) –, taxa efetiva de 15,19% (quinze inteiros e dezenove 

centésimos por cento) e a dívida total de R$. 7.987,50 (sete mil 

novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), assim como os 

boletos recebidos quando da celebração são expressos em relação às 

parcelas, pois seria 1/18, 2/18, 3/18 etc. Conforme o STJ, o simples fato 

de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de 

mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente 

quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem 

exagerada, o que será decidido no mérito e de forma exauriente, ou seja, 

“(...) a revisão da taxa de juros remuneratórios exige significativa 

discrepância em relação à média praticada pelo mercado financeiro (...)”. 

(AgInt nos EDcl no REsp 1448368/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). A 

questão apresentada de “taxa média de mercado”, por si só, não é 

suficiente para atender o pedido de tutela provisória de urgência liminar 

para a suspensão da forma pleiteada. Nesses termos: “AGRAVO 

INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU 

PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. A 

jurisprudência deste STJ é assente no sentido de que os juros 

remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a 

limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do 

disposto na Súmula 596/STF (cf. REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, julgado 

pela Segunda Seção segundo o rito dos recursos repetitivos). Para que se 

reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa 

contratada suplantar a média de mercado, devendo- se observar uma 

tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, 

justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em 

cada caso, circunstância inocorrente na hipótese dos autos. 2. Agravo 

interno desprovido”. (STJ, AgInt no AREsp 1454960/MS, Rel. Ministro 

MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 07/11/2019) 

Ademais, AUSENTE o periculum in mora, uma vez que não há perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo em aguardar a cientificação da 

parte adversa e a realização da audiência de conciliação futura. Os 

requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência 

liminar NÃO subsistem pela insuficiência das provas apresentadas até o 

momento e, consequentemente, falta de demonstração dos resultados 

negativos que podem advir da não concessão, sendo possível aguardar a 

cientificação da parte adversa, a oitiva dessa, realização da audiência de 

conciliação e, caso não solucionado diretamente pelas partes, eventual 

instrução/cognição exauriente. Com essas razões e porque ausentes os 

requisitos do NCPC, art. 300 e ss., INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de 

URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA. Caso ainda não realizado de forma 

automática, DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime 

as partes, com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo 

será extinto e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar 

de comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. Na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação 

– art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para 

participar(em) da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena julgamento no estado 

– CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os 

documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, 

tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 

tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação 

do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos 

Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do 

ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 

observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova 

redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o 

necessário. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 8 de janeiro de 2020 

- 18:08:20. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001074-14.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AITANA SILVA SILVERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1001074-14.2019.8.11.0038 EXEQUENTE: AITANA SILVA SILVERIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA – rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) exequente em 

epígrafe em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de 

direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é fixada através do critério econômico – ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material – cujo 

art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim 

como ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado – Lei n. 

12.153/2009, art. 2º, § 4º. Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa, assim como 

possível o processamento com base no procedimento do NCPC, arts. 535, 

caput, 910, caput e §§, aplicado subsidiariamente – Lei n.12.153/2009, art. 

27 e Enunciado n. 3 do XIII Encontro em Cuiabá-MT: É dever do Estado 

prestar assistência judiciária aos necessitados, inclusive nos locais onde 

não instalada a Defensoria Pública, desativada essa (retrocesso), ou, 

instalada, é insuficiente para o atendimento da demanda na Comarca – 

CRFB/88, art. 5º, XXXV, LXXIV e LXXVIII. Existente pedido certo, líquido e 

exigível de pagamento em desfavor do devedor/executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) credor(a)/exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial em seu favor 

pelo cartório do juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. Isso 

posto, por prescindível a audiência de conciliação e possibilidade de que 

seja feita/apresentada por escrito, assim como antecipar o fato de que a 

Procuradoria do Estado não mandará profissional para eventuais 

audiências agendadas na Comarca, DETERMINO que cite/intime a Fazenda 

Pública devedora/executada para OPOR embargos/impugnação no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias - NCPC, arts. 535, caput, 910, caput e §§ -, e, 

querendo, MANIFESTAR sobre débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º do art. 100 da CRFB/88, para os fins nele previstos, 

sob pena de perda do direito de abatimento no processo - art. 100, §§ 9º e 

10, da CRFB/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, os embargos/impugnação serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado n. 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Ademais, na hipótese da parte 

devedora/executada NÃO APRESENTAR EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO à 

execução, deixando o prazo transcorrer in albis, desde já DETERMINO, 

sucessivamente: a) elaboração do cálculo pelo – Departamento Auxiliar da 

Presidência – DEJAUX – Provimento n. 11/2017-CM, art. 3º; b) expedição 

de ofício requisitório de Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos 

com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT); c) intimação das partes do teor 

do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, 

DETERMINO, por tratar de obrigação de pagar quantia certa e diante do 

atual entendimento de inaplicável Enunciado n. 4, aprovado no XIII Encontro 

em Cuiabá-MT, a entrega/envio da requisição à autoridade citada para a 

causa, independentemente de precatório na hipótese de créditos com 

valor igual ou inferior a 256 UPF/MT, para que pague no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do credor/exequente ou depósito na Conta Única 

vinculado ao processo em epígrafe, cujo desatendimento resultará no 

imediato sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública – CRFB, art. 100; CPC, arts. 

535, § 3º, I e II, 910, caput e §§ -, Lei n. 12.153/2009, arts. 13 e 27; Lei 

Estadual n. 7.894/2003. Em sendo necessário decidir algo diverso, 

volte-me concluso. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 9 de janeiro 

de 2020 - 07:40:27. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001075-96.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AITANA SILVA SILVERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1001075-96.2019.8.11.0038 EXEQUENTE: AITANA SILVA SILVERIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA – rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) exequente em 

epígrafe em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de 

direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é fixada através do critério econômico – ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material – cujo 

art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim 

como ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado – Lei n. 

12.153/2009, art. 2º, § 4º. Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa, assim como 

possível o processamento com base no procedimento do NCPC, arts. 535, 

caput, 910, caput e §§, aplicado subsidiariamente – Lei n.12.153/2009, art. 

27 e Enunciado n. 3 do XIII Encontro em Cuiabá-MT: É dever do Estado 

prestar assistência judiciária aos necessitados, inclusive nos locais onde 

não instalada a Defensoria Pública, desativada essa (retrocesso), ou, 

instalada, é insuficiente para o atendimento da demanda na Comarca – 

CRFB/88, art. 5º, XXXV, LXXIV e LXXVIII. Existente pedido certo, líquido e 

exigível de pagamento em desfavor do devedor/executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) credor(a)/exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial em seu favor 

pelo cartório do juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. Isso 

posto, por prescindível a audiência de conciliação e possibilidade de que 

seja feita/apresentada por escrito, assim como antecipar o fato de que a 

Procuradoria do Estado não mandará profissional para eventuais 

audiências agendadas na Comarca, DETERMINO que cite/intime a Fazenda 

Pública devedora/executada para OPOR embargos/impugnação no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias - NCPC, arts. 535, caput, 910, caput e §§ -, e, 

querendo, MANIFESTAR sobre débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º do art. 100 da CRFB/88, para os fins nele previstos, 

sob pena de perda do direito de abatimento no processo - art. 100, §§ 9º e 

10, da CRFB/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, os embargos/impugnação serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado n. 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Ademais, na hipótese da parte 

devedora/executada NÃO APRESENTAR EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO à 

execução, deixando o prazo transcorrer in albis, desde já DETERMINO, 

sucessivamente: a) elaboração do cálculo pelo – Departamento Auxiliar da 

Presidência – DEJAUX – Provimento n. 11/2017-CM, art. 3º; b) expedição 

de ofício requisitório de Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos 

com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT); c) intimação das partes do teor 

do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, 

DETERMINO, por tratar de obrigação de pagar quantia certa e diante do 

atual entendimento de inaplicável Enunciado n. 4, aprovado no XIII Encontro 

em Cuiabá-MT, a entrega/envio da requisição à autoridade citada para a 

causa, independentemente de precatório na hipótese de créditos com 

valor igual ou inferior a 256 UPF/MT, para que pague no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do credor/exequente ou depósito na Conta Única 

vinculado ao processo em epígrafe, cujo desatendimento resultará no 

imediato sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública – CRFB, art. 100; CPC, arts. 

535, § 3º, I e II, 910, caput e §§ -, Lei n. 12.153/2009, arts. 13 e 27; Lei 

Estadual n. 7.894/2003. Em sendo necessário decidir algo diverso, 

volte-me concluso. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 9 de janeiro 
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de 2020 - 07:43:47. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001076-81.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AITANA SILVA SILVERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1001076-81.2019.8.11.0038 EXEQUENTE: AITANA SILVA SILVERIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA – rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) exequente em 

epígrafe em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de 

direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é fixada através do critério econômico – ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material – cujo 

art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim 

como ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado – Lei n. 

12.153/2009, art. 2º, § 4º. Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa, assim como 

possível o processamento com base no procedimento do NCPC, arts. 535, 

caput, 910, caput e §§, aplicado subsidiariamente – Lei n.12.153/2009, art. 

27 e Enunciado n. 3 do XIII Encontro em Cuiabá-MT: É dever do Estado 

prestar assistência judiciária aos necessitados, inclusive nos locais onde 

não instalada a Defensoria Pública, desativada essa (retrocesso), ou, 

instalada, é insuficiente para o atendimento da demanda na Comarca – 

CRFB/88, art. 5º, XXXV, LXXIV e LXXVIII. Existente pedido certo, líquido e 

exigível de pagamento em desfavor do devedor/executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) credor(a)/exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial em seu favor 

pelo cartório do juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. Isso 

posto, por prescindível a audiência de conciliação e possibilidade de que 

seja feita/apresentada por escrito, assim como antecipar o fato de que a 

Procuradoria do Estado não mandará profissional para eventuais 

audiências agendadas na Comarca, DETERMINO que cite/intime a Fazenda 

Pública devedora/executada para OPOR embargos/impugnação no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias - NCPC, arts. 535, caput, 910, caput e §§ -, e, 

querendo, MANIFESTAR sobre débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º do art. 100 da CRFB/88, para os fins nele previstos, 

sob pena de perda do direito de abatimento no processo - art. 100, §§ 9º e 

10, da CRFB/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, os embargos/impugnação serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado n. 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Ademais, na hipótese da parte 

devedora/executada NÃO APRESENTAR EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO à 

execução, deixando o prazo transcorrer in albis, desde já DETERMINO, 

sucessivamente: a) elaboração do cálculo pelo – Departamento Auxiliar da 

Presidência – DEJAUX – Provimento n. 11/2017-CM, art. 3º; b) expedição 

de ofício requisitório de Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos 

com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT); c) intimação das partes do teor 

do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, 

DETERMINO, por tratar de obrigação de pagar quantia certa e diante do 

atual entendimento de inaplicável Enunciado n. 4, aprovado no XIII Encontro 

em Cuiabá-MT, a entrega/envio da requisição à autoridade citada para a 

causa, independentemente de precatório na hipótese de créditos com 

valor igual ou inferior a 256 UPF/MT, para que pague no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do credor/exequente ou depósito na Conta Única 

vinculado ao processo em epígrafe, cujo desatendimento resultará no 

imediato sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública – CRFB, art. 100; CPC, arts. 

535, § 3º, I e II, 910, caput e §§ -, Lei n. 12.153/2009, arts. 13 e 27; Lei 

Estadual n. 7.894/2003. Em sendo necessário decidir algo diverso, 

volte-me concluso. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 9 de janeiro 

de 2020 - 07:45:24. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001077-66.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

AITANA SILVA SILVERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1001077-66.2019.8.11.0038 EXEQUENTE: AITANA SILVA SILVERIO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem examinado. Trato 

de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA – rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada pelo(a) exequente em 

epígrafe em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (pessoa jurídica de 

direito público interno), cuja competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública é fixada através do critério econômico – ações que não 

ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos - e material – cujo 

art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as ações vedadas -, assim 

como ABSOLUTA nos locais em que estiver instalado – Lei n. 

12.153/2009, art. 2º, § 4º. Enunciado n. 1, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de audiência de 

conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que 

fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a defesa, assim como 

possível o processamento com base no procedimento do NCPC, arts. 535, 

caput, 910, caput e §§, aplicado subsidiariamente – Lei n.12.153/2009, art. 

27 e Enunciado n. 3 do XIII Encontro em Cuiabá-MT: É dever do Estado 

prestar assistência judiciária aos necessitados, inclusive nos locais onde 

não instalada a Defensoria Pública, desativada essa (retrocesso), ou, 

instalada, é insuficiente para o atendimento da demanda na Comarca – 

CRFB/88, art. 5º, XXXV, LXXIV e LXXVIII. Existente pedido certo, líquido e 

exigível de pagamento em desfavor do devedor/executado, decorrente de 

nomeação/designação do(a) credor(a)/exequente para atuar como 

curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do serviço pelo 

profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial em seu favor 

pelo cartório do juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei n. 8.906/94. Isso 

posto, por prescindível a audiência de conciliação e possibilidade de que 

seja feita/apresentada por escrito, assim como antecipar o fato de que a 

Procuradoria do Estado não mandará profissional para eventuais 

audiências agendadas na Comarca, DETERMINO que cite/intime a Fazenda 

Pública devedora/executada para OPOR embargos/impugnação no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias - NCPC, arts. 535, caput, 910, caput e §§ -, e, 

querendo, MANIFESTAR sobre débitos que preencham as condições 

estabelecidas no § 9º do art. 100 da CRFB/88, para os fins nele previstos, 

sob pena de perda do direito de abatimento no processo - art. 100, §§ 9º e 

10, da CRFB/88. Caso apresentado no âmbito do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, os embargos/impugnação serão interpostos nos próprios 

autos, por medida de economia processual - Enunciado n. 3, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT. Ademais, na hipótese da parte 

devedora/executada NÃO APRESENTAR EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO à 

execução, deixando o prazo transcorrer in albis, desde já DETERMINO, 

sucessivamente: a) elaboração do cálculo pelo – Departamento Auxiliar da 

Presidência – DEJAUX – Provimento n. 11/2017-CM, art. 3º; b) expedição 

de ofício requisitório de Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos 

com valor igual ou inferior a 256 UPF/MT); c) intimação das partes do teor 

do ofício requisitório. Por fim, nada impugnado ou requerido pelas partes, 

DETERMINO, por tratar de obrigação de pagar quantia certa e diante do 

atual entendimento de inaplicável Enunciado n. 4, aprovado no XIII Encontro 

em Cuiabá-MT, a entrega/envio da requisição à autoridade citada para a 

causa, independentemente de precatório na hipótese de créditos com 

valor igual ou inferior a 256 UPF/MT, para que pague no prazo máximo de 

60 (sessenta) dias, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do credor/exequente ou depósito na Conta Única 

vinculado ao processo em epígrafe, cujo desatendimento resultará no 

imediato sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública – CRFB, art. 100; CPC, arts. 

535, § 3º, I e II, 910, caput e §§ -, Lei n. 12.153/2009, arts. 13 e 27; Lei 
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Estadual n. 7.894/2003. Em sendo necessário decidir algo diverso, 

volte-me concluso. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 9 de janeiro 

de 2020 - 07:48:11. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001078-51.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA GONCALVES DE ALCANTARA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA GONCALVES DE ALCANTARA OAB - MT0019644A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1001078-51.2019.8.11.0038 EXEQUENTE: MILENA GONCALVES DE 

ALCANTARA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – rito da Lei n. 12.153/2009 -, ajuizada 

pelo(a) exequente em epígrafe em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO (pessoa jurídica de direito público interno), cuja competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério 

econômico – ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários 

mínimos - e material – cujo art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009 elenca as 

ações vedadas -, assim como ABSOLUTA nos locais em que estiver 

instalado – Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º. Enunciado n. 1, aprovado no 

XIII Encontro em Cuiabá-MT, permite que seja dispensada a realização de 

audiência de conciliação, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias para apresentar a 

defesa, assim como possível o processamento com base no procedimento 

do NCPC, arts. 535, caput, 910, caput e §§, aplicado subsidiariamente – Lei 

n.12.153/2009, art. 27 e Enunciado n. 3 do XIII Encontro em Cuiabá-MT: É 

dever do Estado prestar assistência judiciária aos necessitados, inclusive 

nos locais onde não instalada a Defensoria Pública, desativada essa 

(retrocesso), ou, instalada, é insuficiente para o atendimento da demanda 

na Comarca – CRFB/88, art. 5º, XXXV, LXXIV e LXXVIII. Existente pedido 

certo, líquido e exigível de pagamento em desfavor do devedor/executado, 

decorrente de nomeação/designação do(a) credor(a)/exequente para 

atuar como curador(a)/advogado(a) dativo e a efetiva prestação do 

serviço pelo profissional, que resultaram na expedição de certidão judicial 

em seu favor pelo cartório do juízo - art. 22, § 1º, e 24, ambos da Lei n. 

8.906/94. Isso posto, por prescindível a audiência de conciliação e 

possibilidade de que seja feita/apresentada por escrito, assim como 

antecipar o fato de que a Procuradoria do Estado não mandará 

profissional para eventuais audiências agendadas na Comarca, 

DETERMINO que cite/intime a Fazenda Pública devedora/executada para 

OPOR embargos/impugnação no prazo máximo de 30 (trinta) dias - NCPC, 

arts. 535, caput, 910, caput e §§ -, e, querendo, MANIFESTAR sobre 

débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º do art. 100 da 

CRFB/88, para os fins nele previstos, sob pena de perda do direito de 

abatimento no processo - art. 100, §§ 9º e 10, da CRFB/88. Caso 

apresentado no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, os 

embargos/impugnação serão interpostos nos próprios autos, por medida 

de economia processual - Enunciado n. 3, aprovado no XIII Encontro em 

Cuiabá-MT. Ademais, na hipótese da parte devedora/executada NÃO 

APRESENTAR EMBARGOS/IMPUGNAÇÃO à execução, deixando o prazo 

transcorrer in albis, desde já DETERMINO, sucessivamente: a) elaboração 

do cálculo pelo – Departamento Auxiliar da Presidência – DEJAUX – 

Provimento n. 11/2017-CM, art. 3º; b) expedição de ofício requisitório de 

Requisições de Pequeno Valor - RPV (créditos com valor igual ou inferior a 

256 UPF/MT); c) intimação das partes do teor do ofício requisitório. Por fim, 

nada impugnado ou requerido pelas partes, DETERMINO, por tratar de 

obrigação de pagar quantia certa e diante do atual entendimento de 

inaplicável Enunciado n. 4, aprovado no XIII Encontro em Cuiabá-MT, a 

entrega/envio da requisição à autoridade citada para a causa, 

independentemente de precatório na hipótese de créditos com valor igual 

ou inferior a 256 UPF/MT, para que pague no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do credor/exequente ou depósito na Conta Única 

vinculado ao processo em epígrafe, cujo desatendimento resultará no 

imediato sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, 

dispensada a audiência da Fazenda Pública – CRFB, art. 100; CPC, arts. 

535, § 3º, I e II, 910, caput e §§ -, Lei n. 12.153/2009, arts. 13 e 27; Lei 

Estadual n. 7.894/2003. Em sendo necessário decidir algo diverso, 

volte-me concluso. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 9 de janeiro 

de 2020 - 07:52:45. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000135-05.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ROLIM HENRIQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000135-05.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LOURDES ROLIM HENRIQUE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes LOURDES ROLIM 

HENRIQUE e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, diante do pagamento do débito à credora, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida, ainda que através da constrição, faz 

com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará 

judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 08:11:48. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000135-05.2017.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:
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LOURDES ROLIM HENRIQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO(A))

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT6702-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000135-05.2017.8.11.0038 REQUERENTE: LOURDES ROLIM HENRIQUE 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Dispensado o relatório - Lei n. 9.099/1995, art. 38, caput. Trato de AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC - em que objetiva a exigência de 

obrigação por quantia certa, tendo como partes LOURDES ROLIM 

HENRIQUE e TELEFÔNICA BRASIL S.A., em que, no decorrer do 

procedimento, diante do pagamento do débito à credora, o objeto da 

execução se exauriu, ensejando a extinção do feito em razão do 

adimplemento da prestação pela qual é executada. É o necessário. Decido 

de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, 

diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. O fato de a parte 

executada ter quitado sua dívida, ainda que através da constrição, faz 

com que o processo seja extinto com resolução do mérito, pois o fim do 

executivo é a satisfação do débito/obrigação. Isso posto, DECLARO 

SATISFEITA a obrigação objeto da lide e julgo EXTINTA por sentença a 

EXECUÇÃO, com resolução de mérito – art. 52 da Lei n. 9.099/1995 c/c 

NCPC, art. 924, II, c/c art. 925. Diante do pedido expresso, expedi o alvará 

judicial de levantamento em nome do advogado do beneficiário, que tem 

poderes especiais no instrumento de mandato, para liberação do importe 

depositado/constrito em favor do credor/beneficiário – NCPC, art. 105 c/c 

Lei n. 8.906/1994 , art. 5º, § 2º; CNGC, art. 450 e ss.. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa citação e intimação das instituições 

públicas ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA 

ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso 

mencionada, a citação far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com 

aviso de recebimento em mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na 

data da entrega da carta no endereço – art. 909 da CNGC. Sem taxas, 

despesas, custas processuais e honorários advocatícios - Lei n. 

9.099/1995, arts. 54 e 55. Após o trânsito em julgado – Lei n. 9.099/95, 

arts. 42 e 49 –, DETERMINO que, atendido o necessário e observado se 

inexiste pendência nos autos a ser cumprida ou informada ao magistrado, 

ARQUIVE com as baixas e anotações devidas. Prescindível o Registro no 

caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro 

de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, P. I. Cumpra. 

Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020 - 08:11:48. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-36.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1001079-36.2019.8.11.0038 REQUERENTE: MARIA FRANCISCA 

FERREIRA DE MELO REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 

9.099/1995 - com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – CPC, art. 273 e ss./NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como 

partes MARIA FRANCISCA FERREIRA DE MELO e SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA, em que aquela requer in initio litis e inaudita altera parte 

seja determinado a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de 

crédito/banco de dados, que afirma inscrito/mantido indevidamente pela 

parte adversa. Narra que nunca contratou com a reclamada, quem fez a 

inscrição de seu nome no cadastro restritivo de crédito. É necessário. 

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, bem como metas diversas 

de produtividade impostas e a serem cumpridas. Preenchidos 

aparentemente os requisitos, pois do pedido constarão, de forma simples 

e em linguagem acessível o nome, a qualificação e o endereço das partes, 

os fatos e os fundamentos, de forma sucinta e o objeto e seu valor, 

recebo a petição inicial com seus documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 

9.099/1995. Trato de relação de consumo, na qual temos de um lado um 

consumidor e de outro o fornecedor, uma vez que a Lei n. 8.078/90, art. 

17, equipara à condição de consumidor todas as pessoas que possam ter 

sido vitimadas pelos acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço. 

Toda e qualquer vítima de acidente de consumo equipara-se ao 

consumidor para efeito da proteção conferida pela Lei n. 8.078/90. 

Passam a ser abrangidos os chamados ‘bystander’, terceiros que, embora 

não estejam diretamente envolvidos na relação de consumo, são atingidos 

pelo aparecimento de um defeito no produto ou no serviço. Ademais, por 

ser hipótese de relação de consumo e, igualmente, presentes os 

requisitos caracterizadores da legislação consumerista, INVERTO o ônus 

da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à 

hipossuficiência da parte autora, segundo as regras ordinárias de 

experiências, para trazer provas outras e, ainda, verossimilhança de suas 

alegações apresentadas. Essa tem fundamento na necessidade de 

estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as partes no processo 

civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao princípio da isonomia 

entre essas, pois tem o consumidor o direito à facilitação de sua defesa 

em juízo, inclusive com a inversão do ônus da prova quando presentes os 

requisitos e necessário. O Enunciado n. 26 do FONAJE, com redação dada 

no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que “São cabíveis a tutela 

acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis” e, portanto, 

há possibilidade de o magistrado antecipar os efeitos da sentença para 

uma fase do processo anterior àquela em que normalmente seriam 

produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na legislação 

processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos requisitos, 

em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são o 

pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. A verossimilhança/elementos que evidenciam a probabilidade 

do direito – fumus boni iuris – embora eventualmente estivesse 

configurada quando do ajuizamento da ação, não mais ocorre atualmente. 

A pesquisa realizada pelo subscrevente retornou com a informação de 

que não mantido o lançamento do nome da parte nos cadastros restritivos 

dos órgãos de proteção ao crédito ou cartório de protesto, o que, 

igualmente, afasta o periculum in mora e a necessidade de deferimento 

desse pedido - extrato em anexo. Os requisitos ensejadores da 

concessão da tutela provisória de urgência liminar não subsistem pela 

insuficiência das provas apresentadas até o momento e, 

consequentemente, resultados negativos que podem advir da não 

concessão, ainda que pendente a oitiva da parte adversa e eventual 

instrução/cognição exauriente, porque não há atual manutenção do nome 

da parte. Com essas razões e porque presentes os requisitos do art. 273 
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e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e ss., por ora, INDEFIRO a TUTELA 

PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR ANTECIPADA para determinar que 

seja excluído o nome dos registros/banco de dados, pois não verificada a 

manutenção atual. Caso ainda não realizado de forma automática, 

DETERMINO que DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, 

com a ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto 

e esta parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de 

comparecer PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – 

art. 9º c/c art. 51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 

28 do FONAJE. Na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 

da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação 

– art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para 

participar(em) da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena julgamento no estado 

– CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os 

documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, 

tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 

tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação 

do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos 

Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do 

ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 

observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova 

redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o 

necessário. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 10 de janeiro de 

2020 - 06:44:10. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-29.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ OAB - MT0008311A (ADVOGADO(A))

GEVANILDO JOSE FERREIRA DE SOUZA OAB - 018.089.161-82 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO O expediente tem a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora 

para comparecimento na AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA 

PARA 26/03/2020 14:00 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

ARAPUTANGA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000020-76.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETH SEBASTIANA SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA OAB - MT23088/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000020-76.2020.8.11.0038 REQUERENTE: MARGARETH SEBASTIANA 

SOARES DE SOUZA REQUERIDO: BANCO SAFRA S-A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO – rito da Lei n. 9.099/1995 

- com pedido de TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA – NCPC, art. 300 e ss. -, tendo como partes MARGARETH 

SEBASTIANA SOARES DE SOUZA e BANCO SAFRA S.A., em que aquela 

requer in initio litis e inaudita altera parte seja determinado a juntada da 

documentação decorrente da contratação, a declaração de inexistência 

do negócio jurídico e débito, a inversão do ônus probatório, bem como a 

citação da parte adversa, ora reclamada, e a sua condenação em 

indenizar os danos causados. Nega a celebração do negócio jurídico com 

a instituição financeira. É necessário. Decido de forma sucinta e 

objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, IX -, diante da excessiva 

quantidade de feitos em andamento sob a responsabilidade do magistrado 

subscrevente, bem como metas diversas de produtividade impostas e a 

serem cumpridas. Preenchidos aparentemente os requisitos, pois do 

pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível o nome, a 

qualificação e o endereço das partes, os fatos e os fundamentos, de 

forma sucinta e o objeto e seu valor, recebo a petição inicial com seus 

documentos – art. 14 e ss. da Lei n. 9.099/1995. Trato de relação de 

consumo, na qual temos de um lado um consumidor e de outro o 

fornecedor, uma vez que a Lei n. 8.078/90, art. 17, equipara à condição de 

consumidor todas as pessoas que possam ter sido vitimadas pelos 

acidentes decorrentes do fato de produto ou serviço. Toda e qualquer 

vítima de acidente de consumo equipara-se ao consumidor para efeito da 

proteção conferida pela Lei n. 8.078/90. Passam a ser abrangidos os 

chamados ‘bystander’, terceiros que, embora não estejam diretamente 

envolvidos na relação de consumo, são atingidos pelo aparecimento de um 

defeito no produto ou no serviço. Ademais, por ser hipótese de relação de 

consumo e, igualmente, presentes os requisitos caracterizadores da 

legislação consumerista, INVERTO o ônus da prova com base no art. 6º, 

VIII, da Lei n. 8.078/90, devido à hipossuficiência da parte autora, segundo 

as regras ordinárias de experiências, para trazer provas outras e, ainda, 

verossimilhança de suas alegações apresentadas. Essa tem fundamento 

na necessidade de estabelecer o equilíbrio da relação jurídica entre as 

partes no processo civil, motivo pelo qual não há alegar inobservância ao 

princípio da isonomia entre essas, pois tem o consumidor o direito à 

facilitação de sua defesa em juízo, inclusive com a inversão do ônus da 

prova quando presentes os requisitos e necessário. O Enunciado n. 26 do 

FONAJE, com redação dada no encontro de Florianópolis/SC, dispõe que 

“São cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados 

Especiais Cíveis” e, portanto, há possibilidade de o magistrado antecipar 

os efeitos da sentença para uma fase do processo anterior àquela em que 

normalmente seriam produzidos – sentença -, aplicando-se o disposto na 

legislação processual – CPC, art. 275 e ss./NCPC, art. 300 e ss. - cujos 

requisitos, em regra, imprescindíveis à concessão da medida almejada são 

o pedido/requerimento, a prova inequívoca dos fatos/probabilidade do 

direito, que resultam da verossimilhança do alegado – fumus boni iuris -, e 

o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação/perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora. Não 

obstante, quando a tutela de urgência é de natureza antecipada – CPC, 

art. 273, §2º/NCPC, art. 300, § 3º -, faz-se necessário também a análise 

quanto à possibilidade de reversão da medida eventualmente deferida, 

sendo somente nessa hipótese ou quando verificada a irreversibilidade 

recíproca - valendo do princípio da proporcionalidade e afastando o risco 

mais grave. A questão relacionada a juntada de documentos decorrentes 

de eventual celebração de negócio jurídico pela adversa está relacionada 

à prova, cujo ônus já foi invertido em desfavor da instituição financeira, o 

que afasta o periculum in mora e a necessidade de deferimento desse 

pedido. Os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de 

urgência liminar não subsistem pela insuficiência dos resultados negativos 

que podem advir da não concessão, ainda que pendente a oitiva da parte 

adversa e eventual instrução/cognição exauriente. Com essas razões e 

porque presentes os requisitos do art. 273 e ss. do CPC/NCPC, art. 300 e 

ss., por ora, INDEFIRO a TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA LIMINAR 

ANTECIPADA para determinar que a juntada dos documentos 

mencionados. Caso ainda não realizado de forma automática, DETERMINO 

que DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, intime as partes, com a 

ADVERTÊNCIA ao(s) requerente(s) de que o processo será extinto e esta 

parte condenada nas despesas/custas, quando deixar de comparecer 

PESSOALMENTE a qualquer das audiências do processo – art. 9º c/c art. 

51, I e § 2º, todos da Lei n. 9.099/1995 e Enunciados n. 13 e 28 do 

FONAJE. Na intimação por telefone, deverá certificar qual o número 

chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor 
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da comunicação e da respectiva resposta, além de outras informações 

pertinentes – art. 911 da CNGC. Cite o(s) requerido(s) a respeito da ação 

– art. 18 e incisos da Lei n. 9.099/1995 -, bem como o(s) intime(m) para 

participar(em) da audiência conciliatória, com a ADVERTÊNCIA de que, não 

comparecendo o(s) requerido(s) PESSOALMENTE, considerar-se-ão 

verdadeiras as alegações iniciais, ensejando, pois, os efeitos da revelia, 

salvo se o contrário resultar da convicção do juiz, bem como será 

proferido julgamento, de plano – art. 18, § 1º c/c art. 20, ambos da Lei n. 

9.099/1995 e Enunciado n. 78 do FONAJE, aprovado no XI Encontro, em 

Brasília-DF. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa citação e intimação das instituições públicas ou privadas 

cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais 

atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, a citação 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Caso não haja acordo, o(s) 

requerido(os) tem o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da audiência, para 

apresentar(em) sua(s) contestação(ões), sob pena julgamento no estado 

– CNGC, art. 925. O prazo para impugnar(em) a(s) contestação(ões) e os 

documentos nela acostados é de 5 (cinco) dias, a partir do término do 

prazo para apresentação(ões) da(s) defesa(s) – CNGC, art. 926. Por fim, 

tem-se que “a assistência obrigatória prevista no art. 9º da Lei 9.099/1995 

tem lugar a partir da fase instrutória, não se aplicando para a formulação 

do pedido e a sessão de conciliação” e “os prazos processuais nos 

Juizados Especiais Cíveis, contam-se da data da intimação ou ciência do 

ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação, 

observando-se as regras de contagem do CPC ou do Código Civil, 

conforme o caso” – Enunciados n. 36 e 13 do FONAJE, este com nova 

redação aprovada no XXI Encontro – Vitória/ES. Cumpra, expedindo o 

necessário. Intime. Às providências. Araputanga-MT, 13 de janeiro de 

2020 - 07:16:17. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-83.2020.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

V. D. F. (REQUERENTE)

J. M. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO OAB - MT0012669A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000026-83.2020.8.11.0038 REQUERENTE: VALDERI DE FREITAS, 

JOSIANE MARTINS PEREIRA REQUERIDO: PABLO SANTOS FERRAZ Visto 

e bem examinado. Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO endereçada “AO 

JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA – MATO 

GROSSO” - NCPC, art. 319, I -, contudo foi distribuída perante o “Órgão 

julgador: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA” e 

“Classe: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL”. Ademais, 

quando do cadastramento informou como assunto “Acessão” existir 

segredo de justiça - Segredo de justiça? SIM -, não haver justiça gratuita - 

Justiça gratuita? NÃO -, e existir “Pedido de liminar ou antecipação de 

tutela? SIM”, o que não ocorre e aparenta ter sido realizado de forma 

equivocada, pois o objetiva a condenação em alugueres e demais 

consectários decorrentes do contrato de locação, o caso não se 

enquadra nas hipóteses legais de segredo de justiça – NCPC, art. 189 -, 

há pedido expresso de gratuidade e não localizei pedido algum de tutela 

provisória de urgência liminar antecipada. Isso posto e por verificar que a 

petição inicial apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento do mérito, DETERMINO a intimação da parre autora/requerente, 

através do(a) advogado(a) e via DJe, para que a emende/complete, no 

prazo de 15 (quinze) dias, esclarecendo as divergências, sob pena de 

indeferimento da petição inicial – NCPC, arts. 321, caput e parágrafo único. 

Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 14 de janeiro de 2020 - 

08:45:04. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-25.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELINDOMAR FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000015-25.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ELINDOMAR FERREIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em 

julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, 

além da iniciativa do credor para requerer o processamento da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC -, é lícito ao devedor, antes de 

ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 14 de janeiro de 2020 - 17:57:09. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-25.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELINDOMAR FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000015-25.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ELINDOMAR FERREIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em 

julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, 

além da iniciativa do credor para requerer o processamento da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC -, é lícito ao devedor, antes de 

ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 
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comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 14 de janeiro de 2020 - 17:57:09. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-25.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ELINDOMAR FERREIRA DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RN COMERCIO VAREJISTA S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO(A))

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000015-25.2018.8.11.0038 REQUERENTE: ELINDOMAR FERREIRA DE 

FREITAS REQUERIDO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A Visto e bem 

examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em 

julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por 

ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma 

Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, 

além da iniciativa do credor para requerer o processamento da 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC -, é lícito ao devedor, antes de 

ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 14 de janeiro de 2020 - 17:57:09. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-12.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000087-12.2018.8.11.0038 REQUERENTE: EURIPEDES LUCAS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi 

certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do 

retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, 

assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da 

iniciativa do credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 

realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 15 de 

janeiro de 2020 - 06:47:44. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-12.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES LUCAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000087-12.2018.8.11.0038 REQUERENTE: EURIPEDES LUCAS DA 

SILVA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Visto e bem examinado. 

Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo trânsito em julgado foi 

certificado e o processo devolvido, razão pela qual dou-me por ciente do 

retorno dos autos e decisum proferido pelo Conselho/Turma Recursal, 

assim como DETERMINO que intime as partes, uma vez que, além da 

iniciativa do credor para requerer o processamento da EXECUÇÃO DE 

TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da Lei n. 9.099/1995, 

art. 52 e ss. c/c NCPC -, é lícito ao devedor, antes de ser intimado para o 

cumprimento da sentença pleiteado por aquele, comparecer em juízo e 

oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando 

memória discriminada do cálculo. As intimações no Juizado Especial serão 

feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro MEIO 

IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 19 -, sendo que nas 
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realizadas por telefone, deverá certificar qual o número chamado, o dia, o 

horário, a pessoa com quem falou e, em resumo, o teor da comunicação e 

da respectiva resposta, além de outras informações pertinentes – art. 911 

da CNGC. Em atenção aos termos da CGJ, art. 917 e ss., a realização 

dessa intimação das instituições públicas ou privadas cadastradas deverá 

ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. Nos locais atendidos e não se 

t ratando da hipótese suso mencionada,  far-se-á por 

CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em mão própria 

(ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta no endereço – 

art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e nada requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem prejuízo de seu 

desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - “Art. 1.006. 

Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. Araputanga-MT, 15 de 

janeiro de 2020 - 06:47:44. (assinado digitalmente) Renato J. de A. C. Filho 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-77.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA POLINE BARBOZA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000212-77.2018.8.11.0038 INTERESSADO: RENATA POLINE 

BARBOZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo 

trânsito em julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual 

dou-me por ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo 

Conselho/Turma Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, 

uma vez que, além da iniciativa do credor para requerer o processamento 

da EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC -, é lícito ao devedor, antes de 

ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020 - 06:53:08. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000212-77.2018.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA POLINE BARBOZA DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI OAB - MT22584/O (ADVOGADO(A))

NAYRA RINALDI BENTO OAB - MT23194/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DA FAZENDA RUA CASTELO 

BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 Processo 

n. 1000212-77.2018.8.11.0038 INTERESSADO: RENATA POLINE 

BARBOZA DE OLIVEIRA REQUERIDO: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA 

Visto e bem examinado. Trato de AÇÃO – rito da Lei n. 9.099/1995 -, cujo 

trânsito em julgado foi certificado e o processo devolvido, razão pela qual 

dou-me por ciente do retorno dos autos e decisum proferido pelo 

Conselho/Turma Recursal, assim como DETERMINO que intime as partes, 

uma vez que, além da iniciativa do credor para requerer o processamento 

da EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - rito da 

Lei n. 9.099/1995, art. 52 e ss. c/c NCPC -, é lícito ao devedor, antes de 

ser intimado para o cumprimento da sentença pleiteado por aquele, 

comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender 

devido, apresentando memória discriminada do cálculo. As intimações no 

Juizado Especial serão feitas na forma prevista para a citação ou por 

qualquer outro MEIO IDÔNEO DE COMUNICAÇÃO – Lei n. 9.099/1995, art. 

19 -, sendo que nas realizadas por telefone, deverá certificar qual o 

número chamado, o dia, o horário, a pessoa com quem falou e, em 

resumo, o teor da comunicação e da respectiva resposta, além de outras 

informações pertinentes – art. 911 da CNGC. Em atenção aos termos da 

CGJ, art. 917 e ss., a realização dessa intimação das instituições públicas 

ou privadas cadastradas deverá ser realizada de FORMA ELETRÔNICA. 

Nos locais atendidos e não se tratando da hipótese suso mencionada, 

far-se-á por CORRESPONDÊNCIA/CORREIO, com aviso de recebimento em 

mão própria (ARMP) e considerar-se-á feita na data da entrega da carta 

no endereço – art. 909 da CNGC. Por fim, feita(s) a(s) intimação(ões) e 

nada requerido no prazo de 15 (quinze) dias, ARQUIVE os autos, sem 

prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte – art. 1.006 da CNGC - 

“Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados”. Cumpra. Às providências. 

Araputanga-MT, 15 de janeiro de 2020 - 06:53:08. (assinado digitalmente) 

Renato J. de A. C. Filho Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-36.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FRANCISCA FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO OAB - MT3642-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1001079-36.2019.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 20.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA FRANCISCA FERREIRA 

DE MELO Endereço: Rua José Bonifácio, 422, Centro, ARAPUTANGA - MT 

- CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: Nome: SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA Endereço: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12.901, 14 Andar, 

Sala A, BROOKLIN PAULISTA, SÃO PAULO - SP - CEP: 04578-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 
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será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/03/2020 Hora: 16:00 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). ARAPUTANGA, 22 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000933-92.2019.8.11.0038

Parte(s) Polo Ativo:

ADELINA SOARES DA SILVA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MT8184-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARAPUTANGA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA 

RUA CASTELO BRANCO, S/N, CENTRO, ARAPUTANGA - MT - CEP: 

78260-000 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO RENATO JOSE DE 

ALMEIDA COSTA FILHO PROCESSO n. 1000933-92.2019.8.11.0038 Valor 

da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: [DIREITO DE IMAGEM]->PROCEDIMENTO 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: ADELINA 

SOARES DA SILVA FREITAS Endereço: SITIO SÃO FRANCISCO, SN, 

ZONA RURAL, ARAPUTANGA - MT - CEP: 78260-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO Endereço: BANCO BRADESCO S.A., NÚCLEO 

CIDADE DE DEUS, S/N, VILA YARA, OSASCO - SP - CEP: 06029-900 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, conforme 

despacho, petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado, bem 

como a sua INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual 

será buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: ARAPUTANGA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 30/01/2020 Hora: 16:30. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. 

As partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (art.334, § 9º, CPC). 2. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 

2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 

8º, CPC). 3. Sendo a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da 

audiência de conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa 

deverá manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato 

constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não 

impugnadas (art. 341, caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste 

desinteresse na autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob 

pena de preclusão (art. 334,§5º, CPC). ARAPUTANGA, 10 de janeiro de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças e atos 

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. No celular: com 

o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê 

permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu celular.Com a 

câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: com o portal 

aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na lupa localizada 

na parte superior direita e digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. 

Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em cada 

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

“Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos praticados. 

(Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a este 

expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, 

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001160-21.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELTO MENDES MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001160-21.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ELTO MENDES MOURA VISTOS. Da 

análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os requisitos do 

artigo 319 do NCPC, assim como foi observada a determinação posta no 

artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 
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aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fulcro no disposto no 

artigo 334 do mesmo Códex, recebo a petição inicial. CITE-SE e intime-se a 

parte executada para efetuar o pagamento do débito principal atualizado, 

mais juros, custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 827, CPC, 

ressalvando que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) 

dias, esse valor será reduzido pela metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, 

nomeie bens à penhora, no prazo de 03 (três) dias, nos termos do artigo 

335, I, do CPC. Decorrido o prazo de três dias sem que tenha a parte 

executada efetuado o pagamento do débito, deverá o oficial de justiça, 

munido da 2ª via do mandado, proceder imediatamente à PENHORA e ao 

arresto de tantos bens quanto bastem para garantir a dívida, bem como a 

posterior AVALIAÇÃO dos bens, descrevendo o estado de uso e 

conservação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na 

mesma oportunidade, a parte Executada (art. 841 CPC). A parte executada 

poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC), no prazo de 15 (quinze) 

dias. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, CPC), exceto 

quando verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e 

desde que o juízo já esteja garantido. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito exequendo e comprovando o depósito de 30% 

(trinta por cento) do valor da execução, poderá a parte Executada 

requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) parcelas 

mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, consoante 

art. 916, NCPC. Se a parte exequente requerer, expeça-se certidão de que 

a execução foi admitida, com a identificação das partes e do valor da 

causa para fins de averbação no registro de imóveis, veículos ou de 

outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade (Art. 828, do 

NCPC), devendo a parte exequente, no prazo de dez dias após a sua 

concretização, comunicar ao juízo as averbações efetivadas (Art. 828, 

§1º, NCPC), atentando-se às penalidades referentes à averbação 

manifestamente indevida. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000738-46.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARACANA ENERGETICA S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN OAB - MT12129-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. J. P. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1000738-46.2019.8.11.0026. AUTOR(A): 

MARACANA ENERGETICA S/A REU: D. J. P. DOS SANTOS & CIA LTDA - 

ME Vistos. Ante ao teor da certidão Id. 26777789, remetam-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para a 

realização dos procedimentos de estilo. Cumpra-se. Às providências. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001011-25.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059-O (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT12029-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LOURENCO DE SOUZA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIO LOURENCO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001011-25.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: 

ARAGUAIA COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA EXECUTADO: 

MARCIO LOURENCO DE SOUZA & CIA LTDA - ME, MARCIO LOURENCO DE 

SOUZA VISTOS. Da análise da petição inicial verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do NCPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fulcro no disposto no artigo 334 do mesmo Códex, recebo a 

petição inicial. CITE-SE e intime-se a parte executada para efetuar o 

pagamento do débito principal atualizado, mais juros, custas e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 827, CPC, ressalvando que, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias, esse valor será reduzido pela 

metade (art. 827, §1º, CPC), ou ainda, nomeie bens à penhora, no prazo 

de 03 (três) dias, nos termos do artigo 335, I, do CPC. Decorrido o prazo 

de três dias sem que tenha a parte executada efetuado o pagamento do 

débito, deverá o oficial de justiça, munido da 2ª via do mandado, proceder 

imediatamente à PENHORA e ao arresto de tantos bens quanto bastem 

para garantir a dívida, bem como a posterior AVALIAÇÃO dos bens, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte Executada 

(art. 841 CPC). A parte executada poderá oferecer EMBARGOS À 

EXECUÇÃO, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 

914, CPC), no prazo de 15 (quinze) dias. Os embargos não terão efeito 

suspensivo (art. 919, CPC), exceto quando verificados os requisitos para 

concessão de tutela provisória e desde que o juízo já esteja garantido. No 

prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916, NCPC. Se a parte exequente requerer, 

expeça-se certidão de que a execução foi admitida, com a identificação 

das partes e do valor da causa para fins de averbação no registro de 

imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou 

indisponibilidade (Art. 828, do NCPC), devendo a parte exequente, no 

prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao juízo as 

averbações efetivadas (Art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO 

COELHO, Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 46044 Nr: 1637-37.2014.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Brandão de Aguilar, Karla Biazim 

Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Augusto de Brito - 

OAB:13631/MT

 III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fincas no art. 110 do CPP, 

RECONHEÇO a ocorrência do instituto da litispendência em relação a 

KARLA BIAZIM RAMOS e DETERMINO o arquivamento do presente feito 

em relação a esta, e determino o normal prosseguimento do feito em 

relação ao acusado WAGNER BRANDÃO DE AGUILAR.Cumpra-se as 

providências determinadas em sede de audiência, às 

fls.211/212-verso.Cientifique-se o Ministério Público e a defesa 

técnica.Desnecessária a intimação pessoal do(s) denunciado(s), eis que 

nos termos previstos na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral de Justiça - CNGC, que disciplina em seu art. 1387 

será dispensada a intimação pessoal do réu nos casos de sentença 

extintiva da punibilidade [art. 1387 - na hipótese de sentenças extintivas 

de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato].Certificado o 

trânsito em julgado, oficie-se à Delegacia de Polícia, para as anotações 

pertinentes, e, em seguida, arquivem-se os autos, dando-se 

baixa.Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 42846 Nr: 975-10.2013.811.0026
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dionísia Rodrigues Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Considerando a notícia do falecimento da parte autora, SUSPENDO o 

andamento do feito (art. 313, I, CPC).

 II. INTIME-SE o patrono da parte exequente para que proceda a habilitação 

de todos os herdeiros no presente processo, no prazo de 30 dias.

III. Decorrido o prazo supra in albis, CERTIFIQUE-SE e TORNEM-ME os 

autos conclusos.

Intimem-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80469 Nr: 2769-56.2019.811.0026

 AÇÃO: Representação Criminal->Representação Criminal->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Hur Carlos Santos França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivete Avelino Dantas de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...).Diante disso, INDEFIRO o pedido de suspensão da ação Penal 

registrada sob o Código 42514, em trâmite nesta Comarca de 

Arenápolis/MT, e DETERMINO a remessa de cópia destes autos ao 

Delegado de Polícia Judiciária Civil para apuração de eventual 

crime.Ciência ao Ministério Público.Comunique-se ao noticiante e a 

noticiada do inteiro teor da presente decisão.Certificado o decurso de 

prazo para eventual interposição de recurso e cumpridas as providencias 

supra, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.VICTOR LIMA 

PINTO COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 79824 Nr: 2481-11.2019.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Fernando de Oliveira Soares, Jeferson 

Cordeiro Novaes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Vinicius Fonseca 

Meira - OAB:23680/O, TAIRONE SELIN DE MORAES - OAB:25.992/MT

 Vistos.

I - Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 30 (TRINTA) DE 

JANEIRO DE 2020, ÀS 14H00MIN.

II - INTIMEM-SE e/ou REQUISITE-SE o(s) réu(s), a(s) vítima(s) e a(s) 

testemunha(s)/informante(s) arroladas na denúncia e na resposta à 

acusação.

Em se tratando de vítima(s), testemunha(s)/informante(s) e/ou réu(s) 

residentes ou presos em Comarca diversa, EXPEÇA-SE carta precatória 

para oitiva/interrogatório no juízo deprecado, instruindo-se a missiva com 

as peças necessárias listadas na CNGC, com prazo de cumprimento de 30 

(trinta) dias. Expedida a missiva, comunique-se a defesa para que, 

querendo, acompanhe junto ao juízo deprecado a realização do ato 

(Súmula 273, do STJ, verbis: “Intimada a defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.”).

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, INTIME-SE a parte 

interessada na inquirição para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique o 

endereço completo e atualizado ou a substitua, desde já, assentado que o 

silêncio será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em 

seus demais termos.

No que tange ao pedido de inquirição de testemunhas que comparecerem 

independente de intimação, entendo que pleito não merece agasalho, 

posto que art. 396-A do CPP é claro ao dispor que “Na resposta, o 

acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua 

defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário.”.

III - CIÊNCIA ao Ministério Público e a defesa técnica.

Intime-se e se cumpra, expedindo-se o necessário.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47191 Nr: 372-63.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Carlos da Silva Correa, Austragesilo 

Soares de Godoy/Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Dias - OAB:22566

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar o Advogado Dativo, 

dando-lhe ciência de sua nomeação, bem assim para que apresente 

Resposta à Acusação, no prazo de 10 (dez)dias, nos termos do art. 396, 

do CPP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 40345 Nr: 135-34.2012.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSdO-M, AdSO, RSdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTODIO DE GODOI MELLO - OAB:10050/O, Marco Antônio de 

Mello - OAB:13188/MT

 VISTOS.

Cuida-se de ação de execução por título executivo extrajudicial interposta 

por Banco Bradesco S.A em face de Rogerio Souza Oliveira ME e outros, 

todos qualificados nos autos.

As partes entabularam acordo, requerendo a extinção do feito em razão 

do cumprimento integral dos termos avençado (fls. 238/240).

Vieram-me os autos conclusos.

Decido.

Conforme se infere dos autos, a parte exequente teve seu crédito 

satisfeito, em razão do acordo entabulado entre as partes, sendo que a 

extinção do feito é medida que se impõe.

Por tais razões, em face do adimplemento do débito exequendo, não nos 

resta outra medida senão a extinção dos autos.

Ante o exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

extinto o processo COM JULGAMENTO DO MÉRITO, o que faço com arrimo 

nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras havida nos autos.

Tendo em vista que as partes desistem do prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado e promova-se o arquivamento do feito, com as cautelas 

de estilo.

Eventuais custas remanescentes na forma acordada.

Cumpra-se.

 Às providências.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 73294 Nr: 4184-11.2018.811.0026

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual, Delegacia de Policia 

Judiciária Civil de Arenápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geane Marinho da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHAES FILHO - OAB:14425, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 
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OAB:18322/O

 Vistos.

Suspendo a presente solenidade tendo em vista que a parte ré não foi 

devidamente intimada, conforme extrai-se da devolução de Carta 

Precatória de fls. 771.

Abra-se o prazo de dez dias para manifestações do Ministério Público.

Expeça-se nova Carta Precatória para a Comarca de Várzea Grande/MT, 

observando-se o endereço fornecido à fl. 620.

Considerando a ausência dos advogados constituídos da parte ré, nomeio 

como advogado dativo o Dr. Lucas Vitorassi (OAB 27.391/O) para o 

presente ato, e arbitro o equivalente a 02 (dois) URHs, a serem 

suportados pela Fazenda Pública. Expeça-se a certidão de honorários.

Ante a ausência injustificada pelos advogados da parte ré, Dr. Altemar 

Dias da Gama (OAB/MT 18.322) e Dr. Alexandre Amaral Magalhães Filho 

(OAB/MT 14.425), APLICO multa equivalente a 10 (dez) salários mínimos, 

na forma de obrigação solidária, nos moldes do artigo 265 do CPP.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66831 Nr: 972-79.2018.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Felipe de Souza Rodrigues, Genivaldo 

Hernandes Junior, LUAN RODRIGUES HONORATO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O, Lucas Vitorassi - OAB:27391/O

 Vistos.

Homologo a desistência de oitiva da vítima Solange Pereira Rodrigues.

Cumpra-se a decisão de fl. 474.

Ante a ausência de atuação da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio 

o advogado Dr. Lucas Vitorassi como defensor dativo dos réus David 

Felipe de Souza Rodrigues e Luan Rodrigues Honorato de Araújo, com 

arbitramento de honorários em sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 81225 Nr: 3207-82.2019.811.0026

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC - Cuiabá/MT - 11ª V. Criminal Esp. Justiça Militar, 

Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Leite de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY APARECIDO CARRIJO 

- OAB:24306/O

 Vistos.

 Finalidade devidamente cumprida, devolva-se a missiva a comarca de 

origens com as baixas e cautelas de estilo.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 14511 Nr: 2922-46.2006.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Aamato Pissini - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A

 Intima-se o Exequente na pessoa do seu patrono para, no prazo de 10 

(dez) dias, juntar nos autos planilha de cálculo atualizada, observando a 

última atualização à fl. 55, bem como informar número de conta para 

levantamento do valor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41213 Nr: 1345-23.2012.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Lourenço da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17642/MT, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:99870/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se o presente autos, para intimar a parte autora através do 

seu advogado constituído para que realize a juntada de cópia da decisão 

administrativa que indeferiu o benefício pleiteado no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001135-08.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

J G PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE SILVA DE SOUZA WILLERS OAB - RO6058 (ADVOGADO(A))

DAIANE GOMES BEZERRA OAB - RO7918 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO FORTE CONSULTORIA E REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA 

- ME (REU)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

ARENÁPOLIS Processo: 1001135-08.2019.8.11.0026. AUTOR(A): J G 

PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME REU: AGRO FORTE 

CONSULTORIA E REPRESENTACAO AGROPECUARIA LTDA - ME Vistos. 

Cuida-se de ação de monitória com pedido liminar de utilização do sistema 

BACENJUD para arresto de ativos financeiros da parte requerida, sob o 

argumento de que a falta de pagamento dos referidos valores tem 

desencadeado uma grave crise financeira à requerente. Inexistindo força 

executiva no título apresentado e, lado outro, existindo prova robusta do 

montante devido, mostra-se perfeitamente adequada a utilização da 

monitória, nos moldes do art. 700, do NCPC, razão porque recebo a 

petição inicial, posto que preenchidos os requisitos legais (art. 319, CPC). 

Pois bem! Em que pese a previsão de utilização do sistema BACENJUD 

esteja consolidada no ordenamento jurídico, tem-se que esta medida está 

prevista para o momento posterior à citação, no momento da penhora de 

bens, em caso de não pagamento dos montantes na fase de execução. A 

inversão de rito pretendida teria lugar acaso preenchidos os requisitos 

das tutelas cautelares de urgência (art. 301 do CPC). Em tais 

circunstâncias, demandaria a presença concomitante da probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O 

primeiro requisito encontra-se preenchido, porquanto efetivamente há o 

crédito que se objetiva satisfazer representado pela prova escrita do 

montante devido. Contudo, o perigo de dano ou urgência, no caso dos 

autos, não está demonstrado. A singela alegação de que a falta de 

pagamento dos valores devidos tem desencadeado “uma grave crise 

financeira” subsume-se ao campo das suposições, não bastando tal 

argumento sem a devida prova documental que demonstrasse de forma 

concreta a necessidade da medida. Para autorizar a drástica medida 

pretendida sem a angularização da relação processual, deveria a parte 

autora ter comprovado a efetiva ocorrência de alguma das hipóteses 

autorizadoras da concessão da tutela cautelar de arresto, previstas no 

artigo 300 e seguintes do NCPC. Em não o fazendo, o indeferimento da 

cautelar pretendida é medida que se impõe. Nesse sentido é a 

jurisprudência do STJ: RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO POR QUANTIA 

CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE - TÍTULO EXECUTIVO 

EXTRAJUDICIAL - ARTS. 653 E 813 DO CPC - ARRESTO VIA BACENJUD 

ANTES DA PRÁTICA DE ATOS JUDICIAIS TENDENTES A LOCALIZAR O 

DEVEDOR PARA CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. As hipóteses 

contempladas no art. 813 CPC não são exaustivas, mas exemplificativas, 

bastando, para a concessão do arresto, o risco de dano e o perigo da 

demora. Precedentes. 2. Admite-se a medida cautelar de arresto de 

dinheiro, via Bacenjud, nos próprios autos da execução, se preenchidos 

os requisitos legais previstos no art. 653 (a existência de bens e não 

localização do devedor) ou no art. 813 (a demonstração de perigo de 

lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC. 3. In casu, inexistem 
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atos tendentes a localizar o devedor para citação, seja por carta, seja por 

mandado, o que afasta a aplicação do art. 653 do CPC. 4. Quanto aos 

requisitos para o deferimento da medida cautelar com base no art. 813 do 

CPC, o Tribunal de origem decidiu que a recorrente não logrou êxito em 

apresentar qualquer indício concreto da necessidade da medida. Rever 

essa afirmação, no entanto, implica adentrar em matéria fática, vedada 

pela Súmula 7 do STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp 

1407723/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 21/11/2013, DJe 29/11/2013) Ante o exposto, indefiro o pedido de 

arresto postulado na inicial. Cite-se a parte requerida para opor embargos 

à monitória, no prazo de 15 (quinze) dias úteis ou, no mesmo prazo, 

efetuar o pagamento do débito e de honorários advocatícios de 5% (cinco 

por cento) sobre o valor atribuído à causa, com isenção do pagamento de 

custas processuais, nos termos do art. 701, §1º, NCPC. Caso não haja o 

cumprimento da obrigação ou oferecimento de embargos, constituir-se-á, 

de pleno direito, o título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º). Cumpra-se, 

após a comprovação do pagamento das custas judicias pela parte autora. 

Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-04.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILENE MOREIRA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 410, VILA NOVA, ARENÁPOLIS - MT - 

CEP: 78420-000 CARTA DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO MARINA CARLOS FRANCA 

PROCESSO n. 1000120-04.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 19.166,99 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: MARIA LUCILENE 

MOREIRA DE SOUZA ALVES Endereço: ALFREDO DE ARAUJO GRANDE, 

169, JARDIM CANAA, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO 

PASSIVO: Nome: VIVO S.A. Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, 

AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, 

SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 Senhor(a): MARIA LUCILENE MOREIRA 

DE SOUZA ALVES A presente carta, referente ao processo acima 

identificado, tem por finalidade A INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA DESIGNADA, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento. 

DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Sala de Audiência - 

Conciliação/ JEC Data: 22/05/2019 Hora: 12:40 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 

1. Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 385, § 1º do CPC). 2. As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas (art. 362 e §§ do CPC). 

3. As partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 4. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ARENÁPOLIS, 19 de fevereiro de 2019. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-04.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILENE MOREIRA DE SOUZA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000120-04.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.166,99 POLO ATIVO: Nome: MARIA LUCILENE MOREIRA DE SOUZA 

ALVES Endereço: ALFREDO DE ARAUJO GRANDE, 169, JARDIM CANAA, 

ARENÁPOLIS - MT - CEP: 78420-000 POLO PASSIVO: Nome: VIVO S.A. 

Endereço: TELEFÔNICA BRASIL S/A, AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ 

CARLOS BERRINI 1376, CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04571-936 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE, acima qualificadas, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste acerca dos valores vinculados aos autos. ARENÁPOLIS, 22 de 

janeiro de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000339-17.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA PEGO GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

ARENÁPOLIS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS 

Juscelino Kubitschek, 629E, Vila Nova, ARENÁPOLIS - MT - CEP: 

78420-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX 

Diligência: ID. XXX EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO PROCESSO n. 1000339-17.2019.8.11.0026 Valor da causa: R$ 

19.050,23 POLO ATIVO: Nome: ENEDINA PEGO GONCALVES Endereço: 

RUA SEBASTIÃO JACIENTO, S/N, VILA ALTA, SANTO AFONSO - MT - 

CEP: 78425-000 POLO PASSIVO: Nome: BANCO BRADESCO Endereço: 

BANCO BRADESCO S.A., SN, CIDADE DE DEUS, VILA YARA, OSASCO - 

SP - CEP: 06029-900 ESPÉCIE: [DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, acima qualificada, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste acerca dos 

valores vinculados aos autos. . ARENÁPOLIS, 22 de janeiro de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

Decisão

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001072-80.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA OAB - MT23680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001072-80.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO V I S T O S, Cuida-se de 
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execução por quantia certa fundada em título judicial promovida contra a 

Fazenda Pública Estadual, diante da atuação do exequente como defensor 

dativo nomeado pelo Juízo. Compulsando os autos, verifico que o 

exequente juntou as certidões exigidas pelo artigo 4º, § 3º do Provimento 

nº 09/2007-CGJ, razão por que, preenchidos os requisitos do art. 534, 

NCPC, RECEBO a petição inicial. Intime-se a Fazenda Pública para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do art. 535 do CPC. Decorrido prazo para 

impugnação, remetam-se as cópias necessárias dos documentos 

constantes da presente ação ao Departamento da Secretaria Auxiliar da 

Presidência do Tribunal de Justiça para que proceda a liquidação do valor, 

em cumprimento ao Provimento n. 11/2017-CM. Com aporte dos cálculos, 

intimem-se as partes para que, cientes, querendo, se manifestem no prazo 

comum de 05 dias. Se concordes, fica desde já homologado, devendo o 

trânsito em julgado ser certificado nos autos. Ato contínuo, expeça-se a 

Requisição de Pequeno Valor – RPV ou Precatório, nos termos do art. 535, 

§3º, II, do CPC, encaminhando-se ao ente público devedor para que efetue 

o pagamento, no prazo legal. Na hipótese de ser apresentada impugnação, 

tornem-me conclusos para deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000958-44.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA ADRIANA RODRIGUES DAMASCENO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1000958-44.2019.8.11.0026. REQUERENTE: LUCIANA ADRIANA 

RODRIGUES DAMASCENO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A V I S T O S, A reclamante compareceu 

aos autos informando ter recebido notificação de possível inclusão de seu 

nome nos órgãos de restrição creditícia, bem como aviso de suspensão 

do fornecimento dos serviços prestados pela reclamada, razão pela qual 

formulou pedido para estender os efeitos da tutela de urgência, 

anteriormente deferida, para abranger, igualmente, a fatura referente ao 

mês de novembro/2019, cujo valor registrado é de R$ 697,73 (Id. 

26629300). Pois bem! No caso em apreço, a pertinência material do pedido 

formulado está calcada na relação de consumo existente entre as partes, 

conforme denotam das faturas mensais de energia, bem como em razão 

da ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, cujo 

serviço é de natureza essencial. O fornecimento de serviço de energia 

elétrica é indispensável às atividades cotidianas, bem como pelo fato de 

que eventual interrupção do seu fornecimento certamente prejudicará a 

demandante que não poderá usufruir do imóvel, restando evidente o 

perigo da demora. Ademias, não há que se falar em perigo de 

irreversibilidade já que a continuidade do serviço é dever da 

concessionária, ora reclamada e, em caso de irregularidade, deverá a 

reclamante arcar com os custos do serviço consumido, ao final da 

demanda. Posto isso, DEFIRO o pedido formulado ao Id. 26629300 para 

determinar que a reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de 

energia elétrica na unidade consumidora nº 6/9943-2. Intime-se a 

reclamada quanto ao teor da presente decisão. Aguarde-se o decurso do 

prazo para a contestação. Oportunamente, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. VICTOR LIMA 

PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010307-54.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA FERENCINI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

estado de mato grosso (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA BARBIERO TEIXEIRA OAB - 

MT5735-A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

ROGERIO ANASTACIO CHAVES OAB - MT0011226S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

8010307-54.2016.8.11.0026. REQUERENTE: ADRIANA DA SILVA 

FERENCINI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

ARENAPOLIS Vistos. Tendo em vista a desativação parcial da Defensoria 

Pública Estadual, ante ao teor da certidão Id. 26976146, NOMEIO o Dr 

Lucas Vitorassi, inscrito na OAB/MT n° 27391, advogado militante nesta 

Comarca, que deverá ser intimado da aludida nomeação, para atuar nos 

interesses da parte autora. INTIME-SE o causídico para manifestar o que 

entender de direito. Cumpridas estas determinações, oportunamente, 

tornem os autos conclusos para deliberações. Às providências. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001067-58.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001067-58.2019.8.11.0026. REQUERENTE: ADILSON MARTINS OJEDA 

KLIPEL REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

“ação ordinária com pedido de tutela de evidência” na qual a parte autora 

pretende: “a) A CONCESSÃO de Tutela de Evidência PARA DETERMINAR 

A SUSPENSÃO DO DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

SOBRE O ADICIONAL NOTURNO DO AUTOR;”. Em síntese, diz a parte 

autora que está sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor 

maior que o devido, sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para 

concessão de aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz 

poderá, de ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer 

providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para 

evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada 

depreende-se que os comprovantes financeiros apresentam mais de um 

desconto a título de contribuição previdenciária. O Supremo Tribunal 

Federal, aos 11/10/2018, concluiu o julgamento do RE 593068. No recurso, 

ao qual foi atribuída repercussão geral (Tema 163), a Corte fixou a 

seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não 

incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais 

como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e 

‘adicional de insalubridade’. Segundo a decisão proferida pelo STF, não 

deve incidir desconto a título de contribuição previdenciária sobre as 

verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria. O conjunto 

probatório carreado não permite excluir a hipótese de cobrança em 

desconformidade, de maneira que presentes os requisitos necessários 

para a concessão da tutela provisória, sendo a probabilidade do direito 

decorrente da comprovação de retenção, aparentemente, em valor maior 

que o devido e o perigo de dano do risco de se manter redução, em tese 

inapropriada, sobre verba de caráter alimentar. Ante o exposto, defere-se 

o pedido de tutela provisória para determinar ao requerido que, no prazo 

de 15 dias, promova a suspensão da cobrança de contribuição 

previdenciária sobre adicional noturno pagos à parte autora, até ulterior 

deliberação deste juízo, sob pena de imposição de multa. Dispenso a 

audiência de conciliação, com amparo no Enunciado n.º 1, aprovado no XIII 

Encontro dos Juízes dos Juizados Especiais. Tendo em vista a 

contestação apresentada, intime-se a parte autora para, querendo, 

impugnar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. 

Intimem-se. VICTOR LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001148-07.2019.8.11.0026
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Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA FRANCISCA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLEN COSTA DE SOUZA OAB - MT26689/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ARENAPOLIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001148-07.2019.8.11.0026. REQUERENTE: ADRIANA FRANCISCA DA 

SILVA SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE ARENAPOLIS Vistos, Trata-se 

de ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais com 

pedido de tutela de urgência antecipada proposta por ADRIANA 

FRANCISCA DA SILVA SANTOS, devidamente qualificado nos autos, em 

face de MUNICIPIO DE ARENÁPOLIS, igualmente qualificado. Sustenta a 

parte autora que é proprietária de um imóvel registrado sob a matrícula 

1.441 no Cartório de Registro de Imóveis de Arenápolis/MT, cujos Impostos 

Predial e Territorial Urbano referentes aos anos de 2016 e 2017 

encontravam-se inadimplidos em razão de dificuldades financeiras 

enfrentada pela reclamante em razão de doença que acometeu seu 

esposo. Relata que a oportunidade de saldar o referido débito surgiu no 

ano de 2019, oportunidade em que se dirigiu até a Prefeitura do Município 

reclamado e aderiu ao parcelamento do débito. Aduz que, embora tenha 

aderido ao parcelamento ofertado pelo reclamado, ao tentar realizar 

compra no comércio local teve seu crédito negado em razão da 

negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia, sendo 

que a origem da inscrição de seu nome junto ao banco de maus 

pagadores refere-se aos débitos supramencionados. Assim, requereu 

liminarmente a exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, tendo em vista que a exigibilidade do crédito negativado 

encontra-se suspensa em decorrência ao parcelamento aderido pela 

reclamante. Em síntese, o relato. Decido. O art. 300 do Código de Processo 

Civil estabelece que o juiz concederá, total ou parcialmente, os efeitos da 

tutela pretendida no pedido inicial desde que haja elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se ainda que a medida não seja irreversível (§3º, do art. 300 do 

NCPC). A tutela pode ser de evidência, antecipada ou cautelar. Com efeito, 

a probabilidade do direito e o perigo de dano vislumbram-se nos autos com 

a apresentação dos documentos que demonstram a inserção do nome da 

parte autora no banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito. 

Nessa ótica, diante da negativa da parte autora de que os débitos 

lançados em seu nome são indevidos, tem-se que a pretensão deve 

prosperar. Por outro lado, a regularidade ou não do débito deverá ser 

comprovada pela parte ré, bem como se a negativação é devida. Ademais, 

as alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, o que autoriza a antecipação de tutela, para que não ocorra dano 

irreparável ou de difícil reparação. Ressalto por oportuno, que não há falar 

em perigo na irreversibilidade dos efeitos da tutela, uma vez comprovado 

com a contestação a regularidade do crédito objurgado, nos termos do art. 

296 do NCPC, a tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada. 

Com efeito, considero ainda, que a medida não trará nenhum prejuízo a 

parte reclamada. Pelo contrário, caso procedente a pretensão posta na 

inicial, terá diminuído os possíveis danos a serem reparados. Ante o 

exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR 

exclusão do nome da parte requerente junto ao órgão de proteção de 

crédito, tão somente referente aos débitos em discussão nos presentes 

autos. Intime-se a parte reclamada a fim de que se providencie a referida 

exclusão, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo, 

desde já, no valor de R$ 150,00. Cite-se a parte reclamada, a fim de que 

compareça à audiência de conciliação, que deverá ser agendada pela 

Escrivania deste juízo. Faça constar no mandado às advertências legais 

prescritas no artigo 20 e 51, inciso I, ambos da Lei n° 9.099/95. 

INTIMEM-SE. Cumpra-se. Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-39.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA SANTOS DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001120-39.2019.8.11.0026. INTERESSADO: LORENA SANTOS DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Recebo a inicial por estar 

em conformidade com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, ambos do 

Código de Processo Civil. Quanto ao requerimento de inversão do ônus da 

prova pretendido pela parte autora, imperioso se torna tecer, antes de 

decidi-lo, alguns breves comentários. Para que seja determinada a 

inversão do ônus da prova, é mister que o magistrado o faça 

justificadamente, demonstrando presentes os pressupostos, encontrados 

no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, quando for 

verossímil a alegação ou hipossuficiente a requerente, segundo as regras 

ordinárias de experiências. No caso em tela, a relação consumerista 

estabelecida entre os litigantes coloca a parte requerente em nítida 

situação de hipossuficiencia, cabendo, portanto, a parte acionada trazer 

aos autos, querendo, provas que desconfigurem os fatos lançados na 

exordial. Com efeito, diante da relação existente entre as partes e forte no 

artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, determino a inversão 

do ônus da prova, cabendo à parte requerida comprovar, querendo, que 

os fatos delineados na inicial se deram de forma diversa. Cite-se a parte 

reclamada, a fim de que compareça à audiência de conciliação, que 

deverá ser agendada pela Escrivania deste juízo. Faça constar no 

mandado às advertências legais prescritas no artigo 20 e 51, inciso I, 

ambos da Lei n° 9.099/95. Cumpra-se. Às providências, expedindo o 

necessário. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001082-27.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

OLAIR DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001082-27.2019.8.11.0026. REQUERENTE: OLAIR DA CUNHA 

REQUERIDO: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos. Trata-se de “ação pelo procedimento 

ordinário de restituição de contribuição previdenciária indevida – com 

reembolso dos últimos 5 anos e c/c pedido de tutela antecipada initio litis 

inaudita altera pars” na qual a parte autora pretende: “d) liminarmente, a 

concessão do pedido de tutela provisória de urgência, com o fim de 

determinar aos réus litis inaudita altera pars LIMINARMENTE seja 

CESSADO ODESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA sobre a 

Dedicação Exclusiva de ASSESSOR PEDAGÓGICO/FDE, devido (fumus 

bonis juris e periculum in mora);” Em síntese, alega a parte autora que está 

sofrendo retenção de contribuição previdenciária em valor maior que o 

devido, sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão de 

aposentadoria. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 diz que o juiz poderá, de 

ofício, ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências 

cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de 

difícil ou de incerta reparação. Da documentação acostada depreende-se 

que os comprovantes financeiros apresentam mais de um desconto a título 

de contribuição previdenciária (Id. 26641967, Id. 26641967 e Id. 

26647404). O Supremo Tribunal Federal, aos 11/10/2018, concluiu o 

julgamento do RE 593068. No recurso, ao qual foi atribuída repercussão 

geral (Tema 163), a Corte fixou a seguinte tese: “Não incide contribuição 
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previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 

extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’. Segundo 

a decisão proferida pelo STF, não deve incidir desconto a título de 

contribuição previdenciária sobre as verbas não incorporáveis aos 

proventos de aposentadoria. O conjunto probatório carreado não permite 

excluir a hipótese de cobrança em desconformidade, de maneira que 

presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela 

provisória, sendo a probabilidade do direito decorrente da comprovação 

de retenção, aparentemente, em valor maior que o devido e o perigo de 

dano do risco de se manter redução, em tese inapropriada, sobre verba 

de caráter alimentar. Ante o exposto, defere-se o pedido de tutela 

provisória para determinar ao requerido que, no prazo de 15 dias, 

promova a suspensão da cobrança de contribuição previdenciária sobre 

em razão da Dedicação Exclusiva de ASSESSOR PEDAGÓGICO/FDE 

pagos à parte autora, até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de 

imposição de multa. Dispenso a audiência de conciliação, com amparo no 

Enunciado n.º 1, aprovado no XIII Encontro dos Juízes dos Juizados 

Especiais. Cite(m)-se o(s) requerido(s), com as advertências legais, 

especialmente para apresentar(em) a documentação de que disponha(m) 

para esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009 

e, querendo, contestar, no prazo de 30 (trinta) dias. Apresentada 

contestação, intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença. Intimem-se. VICTOR 

LIMA PINTO COELHO, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001140-30.2019.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

RONISMAR GOMES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA OAB - MT0012107A 

(ADVOGADO(A))

ELIO MIGUEL DA SILVA OAB - MT24594/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO OAB - MT24867/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO DE SENA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C Í V E L  E  C R I M I N A L  D E  A R E N Á P O L I S  P r o c e s s o : 

1001140-30.2019.8.11.0026. EXEQUENTE: RONISMAR GOMES DOS 

SANTOS EXECUTADO: EDSON APARECIDO DE SENA VISTOS. Cuida-se 

de ação de execução forçada de título extrajudicial c/c com pedido liminar 

de utilização do sistema BACENJUD para arresto de ativos financeiros da 

parte executada, sob o argumento de que o executado se demonstrou 

despreocupado com o pagamento dos valores devidos, não havendo 

possibilidade de recebimento do débito exequendo por meio diverso à 

modalidade surpresa, o que, em tese, configuraria o perigo da demora. 

Pois bem! Em que pese a previsão de utilização do sistema BACENJUD 

esteja consolidada no ordenamento jurídico, tem-se que esta medida está 

prevista para o momento posterior à citação, no momento da penhora de 

bens, em caso de não pagamento dos montantes executados. A inversão 

de rito pretendida teria lugar acaso preenchidos os requisitos das tutelas 

cautelares de urgência (art. 301 do CPC). Em tais circunstâncias, 

demandaria a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito 

encontra-se preenchido, porquanto efetivamente há o crédito que se 

objetiva satisfazer. Contudo, o perigo de dano ou urgência, no caso dos 

autos, não está demonstrado. A singela alegação de que a falta de 

pagamento dos valores devidos de forma voluntária pelo devedor 

configura o perigo da demora, não havendo modo diverso para o efetivo 

recebimento do crédito, subsume-se ao campo das suposições, não 

bastando tal argumento sem a devida prova documental que 

demonstrasse de forma concreta a necessidade da medida. Para autorizar 

a drástica medida pretendida sem a angularização da relação processual, 

deveria a parte exequente ter comprovado a efetiva ocorrência de alguma 

das hipóteses autorizadoras da concessão da tutela cautelar de arresto, 

previstas no artigo 300 e seguintes do NCPC, contudo, a parte exequente 

não logrou êxito em apresentar qualquer indício concreto da necessidade 

da medida. Em não o fazendo, o indeferimento da cautelar pretendida é 

medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de arresto 

postulado na inicial. Em se tratando de execução de título extrajudicial, 

CITE-SE a parte devedora para, em 03 (dias) dias, satisfazer o débito 

perquirido na presente demanda ou indicar bens à penhora, suficientes 

para garantir o valor atualizado, obedecendo a ordem nos termos do artigo 

832 e seguintes do CPC. Se não pagar, ou nomear bens a penhora, 

deverá o oficial de justiça proceder imediatamente a PENHORA e 

AVALIAÇÃO de quantos bens bastem para cobertura integral da dívida, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada 

(art. 829, §1º, NCPC). No mesmo ato, deverá ser removido o bem 

penhorado e depositado em poder do exequente, ou de quem este indicar. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, nos termos do artigo 842 do CPC. Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o que deverá ser 

certificado pelo Sr. Oficial de Justiça, o processo será imediatamente 

extinto (art. 53, p. 4º da Lei 9099/95), observando-se, contudo, o teor do 

enunciado nº 37 do FONAJE na hipótese da existência de bens passíveis 

de arresto. Citado o devedor e efetuada a penhora, deverá o mesmo ser 

intimado para comparecer à audiência de conciliação, a qual deverá ser 

agendada pela Secretaria do Juizado conforme pauta pré-estabelecida. 

Advirta ao executado que nesta oportunidade poderá oferecer embargos 

por escrito ou oralmente (art. 53, § 1º), observando o art. 52, inciso IX, 

alíneas “a” e “d”, Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser 

tratadas nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro 

o juízo pela penhora, a teor do que dispõe o enunciado nº 117 do FONAJE. 

No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, consoante art. 916, NCPC. Na audiência de conciliação, o conciliador 

poderá opor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a 

prazo ou a prestação, a dação em pagamento de coisa diversa, ou a 

imediata adjudicação do bem penhorado ao credor para quitação do débito 

(art. 53 § 2º, Lei 9.099/95). Fica desde já autorizada a obtenção de 

certidão comprobatória do ajuizamento da execução junto ao cartório 

distribuidor, nos termos do artigo 828 do CPC, devendo, contudo, o 

exequente observar o disposto nos parágrafos 1º, 2º e 5º do referido 

artigo. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz de Direito

Comarca de Aripuanã

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000366-08.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA FAITTA SPILMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR GOUVEIA MAJCHSZAK OAB - PR53400 

(ADVOGADO(A))

WILSON ANDRE KOERICH OAB - PR64600 (ADVOGADO(A))

MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA OAB - PR49508 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNILSON LUIZ FAITTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS OAB - MT0009831S (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, visto que foi recolhida uma diligência e o cumprimento do mandado 

de imissão na posse exige atuação de dois oficiais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-26.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILDO ALVES DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUZINETE PAGEL OAB - MT23645-A (ADVOGADO(A))

VINICIUS ALEXANDRE SILVA OAB - RO8694 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Intimação da parte autora para apresentar impugnação à contestação 

apresentada pela parte Requerida, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000590-43.2019.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE AGUIAR PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILONES NEPOMUCENO OAB - MT0014764A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação apresentada pela 

parte Requerida, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81201 Nr: 5500-67.2018.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Trata-se de ação de guarda, regularização de visitas e alimentos, ajuizada 

por Gleicy Machado em face de VALDENIR GOMES PADILHA, no interesse 

do filho de ambos, o menor JOÃO GUILHERME MACHADO PADILHA.

Despacho determinando a emenda a inicial (ref. 04).

Parecer do Ministério Público (ref. 11).

Determinada a emenda da inicial pela segunda vez (ref. 14), a parte autora 

nada manifestou, deixando transcorrer 'in albis' o prazo (ref. 18).

 É a síntese. DECIDO.

 Verifica-se dos autos que fora concedido à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para que promovesse a emenda dos defeitos contidos na 

inicial, sob pena de indeferimento (CPC, art. 321).

 Entretanto, a mesma não providenciou a emenda da inicial, deixando de 

corrigir os defeitos que impedem o recebimento da inicial, devendo, 

portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal.

 Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe 

competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se 

mostra a mantença do curso processual por impossibilidade total de seu 

prosseguimento.

Diante do exposto, INDEFIRO a inicial com fundamento no art. 330 do CPC 

e, via de consequência, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

estatuto processual.

 Sem custas.

Ciência ao Ministério Público.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58394 Nr: 1503-81.2015.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONALDO DE SOUZA AGUILAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS 

- OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 Vistos.

Conforme petição de ref. 86, as partes firmaram acordo em relação ao 

débito exequendo, pugnando por sua homologação e a suspensão do feito 

até o decurso do prazo estipulado para satisfação integral da obrigação.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos verifico que os requisitos de validade, existência e 

eficácia do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO para 

que surta seus efeitos jurídicos e legais o acordo firmado entre as partes.

Em consequência, nos termos do artigo 922 do CPC, suspendo o curso 

deste processo até o cumprimento integral da obrigação, devendo os 

respectivos autos serem ARQUIVADOS provisoriamente, sem baixa na 

DISTRIBUIÇÃO e excluindo-os do RELATÓRIO ESTATÍSTICO.

Intime-se o Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar 

quanto ao integral cumprimento do acordo, já que o prazo para conclusão, 

constante nos termos do avençado, foi 12 de setembro de 2019.

 Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos conclusos para 

extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 75104 Nr: 1551-35.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regiane Aparecida Pereira Gonçalves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REGIANE APARECIDA PEREIRA GONÇALVES DE OLIVEIRA, devidamente 

qualificada nos autos, requereu a concessão de benefício previdenciário 

(auxílio doença) com sua conversão em aposentadoria por invalidez, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

A princípio, em exame preliminar, este Juízo determinou que a parte autora 

apresentasse requerimento administrativo para a concessão do benefício, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo (ref. 04).

Posteriormente, a requerente postulou pela extinção do feito, em razão de 

não possuir mais interesse na ação (ref. 13).

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Cumpre observar preliminarmente que, na sistemática do Código de 

Processo Civil, especificamente no artigo 485, § 4º, a desistência da ação 

é uma faculdade conferida ao autor que pode ser exercida antes de ter 

sido proferida a sentença e, se manifestada antes da citação do réu, 

poderá ocorrer sem a sua anuência.

No caso presente, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL não foi 

citado para responder à ação, não havendo, portanto, necessidade de 

sua anuência para a desistência do autor.

Ante o exposto e, restando caracterizada a ausência superveniente de 

interesse de agir, razão pela qual, com fundamento do art. 485, VIII, do 

CPC/2005, JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO.

Sem custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as baixas 

necessárias e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 62427 Nr: 2187-69.2016.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido do autor para desarquivamento para extração de cópias 

(ref.47).

Aguarde-se na Secretaria pelo prazo de 10 (dez) dias, nada sendo 

requerido, retorne ao arquivo com as baixas necessárias.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 72839 Nr: 53-98.2018.811.0088

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MARIA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Interposto recurso de apelação pelo requerente (ref.61), intime-se a parte 

recorrida para apresentação de suas contrarrazões recursais, no prazo 

legal (artigo 1.010, §1º, do CPC/2015).

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (artigo 997, §§, do 

CPC/2015), intime-se a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias, em atenção ao disposto no artigo 1.010, §2º, do CPC/2015.

Ainda, para o caso de as contrarrazões do recurso principal ou adesivo 

ventilarem as matérias elencadas no art. 1.009, §1º, do CPC/2015, 

intime-se o recorrente para se manifestar sobre elas no prazo da lei, nos 

termos do art. 1.009, §2º, do CPC/2015.

Vencidas as formalidades acima, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso (art. 1.009, §3º, CPC/2015), com as minhas 

homenagens, ressaltando-se que o juízo de admissibilidade do(s) 

recurso(s) será efetuado direta e integralmente pela Corte ad quem (artigo 

932, CPC/2015).

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 58927 Nr: 1808-65.2015.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GPB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Matheus Pavão de Oliveira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIC JOSE GOMES JARDINA - 

OAB:3375

 ortanto, cite-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito 

alimentar, referente as despesas extraordinárias dos três últimos meses, 

justifique sua impossibilidade de fazê-lo ou comprove que já tenha 

efetuado o pagamento, sob pena de prisão civil até a integral quitação do 

débito, ou por até três meses, conforme disposto no artigo 528, §3º, do 

NCPC, podendo o Sr. Oficial de Justiça proceder nos termos do §2º do 

artigo 212 do CPC.

No ato citatório deverão constar todas as advertências legais.

Caso o devedor não promova o pagamento do débito, defiro, desde já, 

remessa aos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA de certidão 

comprobatória da dívida objeto do presente processo.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 77670 Nr: 3215-04.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Cumpre observar preliminarmente que, na sistemática do Código de 

Processo Civil, especificamente no artigo 485, § 4º, a desistência da ação 

é uma faculdade conferida ao autor que pode ser exercida antes de ter 

sido proferida a sentença e, se manifestada após a citação do réu, 

somente poderá ocorrer com a sua anuência.

No caso presente, o réu apresentou contestação (ref. 22), não havendo 

nos autos sua manifestação quanto ao pedido de desistência da ação.

Intime-se a parte requerida quanto ao pedido de desistência da ação (ref. 

36).

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 78507 Nr: 3785-87.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICO REGIS DE 

CAMPOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Trata-se de pedido de extinção do processo, sem resolução de mérito, 

apresentado pelo Estado de Mato Grosso (ref. 24), alegando a perda do 

objeto da ação.

Por conseguinte, intime-se o representante do Ministério Público a fim de 

se manifestar quanto ao pedido formulado pelo Estado de Mato Grosso, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 77028 Nr: 2802-88.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZALETE CANDEIAS ORTELAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S,

 De proêmio, promova-se a conversão do tipo do processo para 

“cumprimento de sentença.

Tratando-se de ação de execução por quantia certa com base em título 

judicial contra a Fazenda Pública, determino a citação da parte devedora 

para que, querendo e no prazo de 30 (trinta) dias, oponha embargos ao 

pedido de cumprimento de sentença formulado, conforme dispõe o art. 

1º-B acrescentado à Lei nº 9.494/1997 pela Medida Provisória nº 

2.180-35/2001, oportunidade que poderá manifestar-se acerca do 

disposto no art. 100, § 9º, da Constituição Federal.

OFICIAR ao INSS (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais - 

AADJCBA – APS – , AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 16º – BAIRRO: 

CENTRO NORTE – CEP: 78005-370 – CUIABA – MT, Email: 

apsdj10001380@inss.gov.br, Telefone: (65) 3928-1641) ou via 

JUSCONVENIOS, SOLICITANDO A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO 

BENEFÍCIO.

Decorrido o prazo sem oferecimento da aludida peça defensiva, 

requisite-se o pagamento por intermédio do Tribunal Regional Federal 1º 

Região, nos termos do disposto no artigo 910 do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 78364 Nr: 3677-58.2018.811.0088

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VB

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 688 de 1008



 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Considerando o despacho de ref. 70, onde foi cancelada audiência 

designada para o dia 31 de Janeiro de 2019, REDESIGNA-SE a audiência 

para inspeção judicial, nos termos do artigo 483, do CPC, para o dia 27 de 

Fevereiro de 2020, às 10h20, na sala de audiências da Vara Única do 

Fórum desta Comarca.

Intimem-se para acompanhar a inspeção o Ministério Público, o curador 

nomeado e o advogado constituído.

Intime-se a interditanda.

Caso necessário, oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde (ref. 42), para 

que disponibilize ambulância, a fim de realizar o deslocamento da 

interditanda para audiência de interrogatório designada.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 79596 Nr: 4517-68.2018.811.0088

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

Considerando o despacho de ref. 32, onde foi cancelada audiência 

designada para o dia 11 de Abril de 2019, REDESIGNA-SE a audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de Fevereiro de 2020, às 

9h00, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora a fim de que 

compareçam na audiência designada, acompanhados de seus 

procuradores e de suas testemunhas, importando a ausência da parte 

requerida em confissão e revelia, e a da parte autora em arquivamento do 

pedido (Lei nº 5.478/68, art. 7º).

Conste do mandado de citação que se não for feito acordo, a defesa 

deverá ser oferecida na própria audiência, seguindo-se a instrução, tudo 

na forma do disposto nos arts. 9º e 10 da Lei de Alimentos (Lei nº 

5.478/68).

Ciência ao Ministério Público.

Após, conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 67806 Nr: 2476-65.2017.811.0088

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PSdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdST, MAPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista o pleito ministerial de ref. 45, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação para o dia 19 de Março de 2020, às 17h, na sala de audiências 

do Conciliador/Cejusc desta Comarca.

 Intimem-se as partes para a referida audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 61691 Nr: 1597-92.2016.811.0088

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE ANACLETO 

RODRIGUES - OAB:26190/O, JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA - 

OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTILHO DEMETRIO URBIETA 

- OAB:7.717-B

 Assim, ante a inadimplência das prestações vencidas durante a 

tramitação do feito, DECRETO A PRISÃO CIVIL DE LUCÉLIO MESSIAS DA 

SILVA pelo prazo de 60 (sessenta) dias, fazendo-o nos termos do art. 

528, § 3º, do CPC.

Oficie-se ao SERASA e SPC para a negativação do nome do executado.

Expeça-se o mandado de prisão, devendo nele constar o valor do débito 

atualizado até a data de sua expedição, além do valor da prestação 

mensal e da data de vencimento, anexando a planilha de débitos aos 

ofícios a serem expedidos ao SERASA e SPC para a devida negativação 

no valor total do débito.

Consigne-se no mandado de prisão a advertência de que se tratando o 

executado de preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade direta da 

autoridade policial e mantido em separado dos demais detentos.

Com o pagamento ou depósito do valor de todo débito vencido, expeça-se 

incontinenti alvará de soltura.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 66052 Nr: 1194-89.2017.811.0088

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO RONALDO DE DEUS 

DA SILVA - OAB:13171/O

 V I S T O S.

Considerando a Cota Ministerial de ref. 94, DESIGNA-SE audiência de 

conciliação, instrução e julgamento para o dia 27 de Fevereiro de 2020, às 

13h30, na sala de audiências da Vara Única do Fórum desta Comarca.

Cite-se a parte requerida e intime-se a parte autora a fim de que 

compareçam na audiência designada, acompanhados de seus 

procuradores e de suas testemunhas, importando a ausência da parte 

requerida em confissão e revelia, e a da parte autora em arquivamento do 

pedido (Lei nº 5.478/68, art. 7º).

Conste do mandado de citação que se não for feito acordo, a defesa 

deverá ser oferecida na própria audiência, seguindo-se a instrução, tudo 

na forma do disposto nos arts. 9º e 10 da Lei de Alimentos (Lei nº 

5.478/68).

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 55008 Nr: 1555-14.2014.811.0088

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO BORGES DE MOURA, ELVAN BORGES 

RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista que o avaliador imobiliário Dilermano João Thiesen Filho 

declarou-se impedido para aceitar a nomeação realizada retro (ref.04), 

certifique-se o Gestor Geral se há outros profissionais habilitados no Juízo 

com a qualificação de avaliador imobiliário.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66384 Nr: 1451-17.2017.811.0088

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 
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ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA ANDREIA NEVES, EDSON FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos intimando à parte 

autora para requerer o que entender por direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 66901 Nr: 1859-08.2017.811.0088

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDERLEI LUIZ MASON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JOSÉ LUPO, VALTOIR de tal, BAIANO 

de tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - OAB:7437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 V I S T O S.

A princípio, cumpre observar que os requeridos Vantoil Nascimento da 

Silva (Valtoir de Tal) e Joveniro Mássimo dos Santos (Baiano de Tal) foram 

devidamente citados (ref. 13), não sendo possível a citação do requerido 

João José Lupo.

Em seguida, o requerente postulou pela suspensão do feito pelo prazo de 

180 (cento e oitenta) dias (ref. 20) com o objetivo de localizar o endereço 

da parte não citada. O sobrestamento foi deferido à ref. 22.

Posteriormente, findo o prazo de suspensão, o requerente postulou pelo 

regular andamento do processo, requerendo a certificação de 

apresentação ou não de resposta pelos requeridos citados, assinalando, 

ademais, que desde a citação deles não mais foram avistados quaisquer 

invasores na região, afirmando ser impossivel a identificação de outros 

réus.

Compulsando os autos, verifica-se que todo pedido se funda numa 

suposta prática de atos de turbação, atribuidos a terceiros, ocorrida no 

distante mês de abril de 2017, ou seja, há mais de 30 meses.

Sendo assim, é preciso que os autores antes de mais nada, comprovem a 

existência de interesse/utilidade na continuação da lide, porque, 

aparentemente, objeto mais algum há a ser tutelado na presente demanda.

Desse modo, intime-se os autores a comprovar/justificar o 

interesse/utilidade do provimento jurisdicional, no prazo de 15 dias, pena 

de extinção, por perda de objeto.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos.

Às providências.

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 78104 Nr: 1519-57.2019.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCOS MACIEL, CLAUDEMIR 

APARECIDO BARROS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA

BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:MT 17.549, FABIANA DE 

OLIVEIRA BORGES MORETI - OAB:MT 16.476/O, LUCAS MOREIRA 

MILHOMEM - OAB:MT 21.907, TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:23383/O

 Vistos etc.

Considerando que a defesa constituída renunciou (ref. 131), intime-se o 

acusado Claudemir Aparecido Barros dos Santos para constituir novo 

patrono ou, informe a impossibilidade para tal, ocasião em que será 

nomeado defensor dativo.

Após, voltem os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se com anotação de urgência.

Às providências.

De Campo Novo do Parecis/MT para Brasnorte/MT, 21 de janeiro de 2020.

 PEDRO DAVI BENETTI

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79349 Nr: 1956-98.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 

CUIABA/MT, MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO REI PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosânia Sousa Oliveira - 

OAB:OAB/MT 18513

 Intimação do réu, na pessoa de sua advogada, para comparecer à 

audiência de inquirição de testemunha designada para o dia 11 de março 

de 2020, às 14:30 horas, a ser realizada na sala de audiências do Fórum 

da Comarca de Brasnorte/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60036 Nr: 599-88.2016.811.0100

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMÃO EDSON FAGUNDES JARDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFN AGRÍCOLA E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DA MOTTA 

LAMEIRA - OAB:14182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, para comparecer 

à audiência de justificação prévia designada para o dia 10 de março de 

2020, às 14 horas, acompanhado de suas testemunhas, as quais deverão 

comparecer ao ato independentemente de intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73699 Nr: 2645-79.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, Juizo da 2ª Vara Cível da 

Comarca de Campo Novo do Parecis - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79417 Nr: 1976-89.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC TERCEIRA VARA DE JUINA/MT, MINISTÉRIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:MT 21.907

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de instrução designada para o dia 11 de março de 2020, às 

14:45 horas, a ser realizada na sala de audiências do Fórum da Comarca 

de Brasnorte/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79760 Nr: 2128-40.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, JD1VCDCDSJDRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto dos Anjos Silva 

Junior - OAB:OAB/MT 23667

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de inquirição de testemunha designada para o dia 11 de março 

de 2020, às 15 horas, a ser realizada na sala de audiências do Fórum da 

Comarca de Brasnorte/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79764 Nr: 2132-77.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDVÚDCDC, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:MT 15.745

 Intimação do réu, na pessoa de seu advogado, para comparecer à 

audiência de inquirição de testemunha designada para o dia 11 de março 

de 2020, às 15:15 horas, a ser realizada na sala de audiências do Fórum 

da Comarca de Brasnorte/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 79783 Nr: 2136-17.2019.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DA 23º VARA FEDERAL DE CURITIBA-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTERIO PUBLICO FEDERAL, MARCELO 

JOSE GREGOLIM ANACLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Para cumprimento do ato deprecado, designo audiência de instrução para 

o dia 11 de março de 2020, às 15:30 horas.

Oficie-se o Juízo Deprecante informando a data da audiência e os dados 

da distribuição para futuras comunicações.

Intimem-se e cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62578 Nr: 2056-58.2016.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA SEIBERT THIESEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES 

- OAB:15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por idade rural c/c 

pedido de tutela provisória proposta por Lucia Seibert Thiesen em face do 

Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

Recebida a petição inicial, fora indeferida a liminar pleiteada (ref. 4).

A parte requerida apresentou contestação à ref. 9.

À ref. 13 a requerente apresentou impugnação à contestação.

Determinou-se a intimação das partes para que apresentassem provas 

que pretendiam produzir (ref. 15).

Aportou-se petição da parte autora apresentando as provas que 

pretendiam produzir (ref. 21). A parte requerida se manifestou, informando 

que não havia interesse na produção de provas (ref. 24).

O feito foi saneado e designou-se audiência de instrução e julgamento 

(ref. 27).

A parte autora requereu a desistência da ação (ref. 35).

Instado a se manifestar sobre o pedido de desistência da ação, a parte 

requerida manteve-se inerte.

 É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando, quando o juiz homologar a desistência da 

ação.

No caso não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do 

valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º do CPC, devendo ser 

observada a concessão da assistência judiciária gratuita.

Certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 55254 Nr: 29-39.2015.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDELIR PRATES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco 

S/A em face de Valdelir Prates de Oliveira.

Recebida a petição inicial, fora deferida parcialmente a liminar pleiteada 

(ref.06).

Não houve a citação do requerido, devido a sua não localização, conforme 

certidão de ref. 12.

À ref. 30, a parte autora peticionou, desistindo da ação.

 É, em síntese, o relatório.

Vieram os autos conclusos para sentença.

FUNDAMENTAÇÃO

Estabelece o art. 485, inc. VIII do CPC que o processo será extinto sem 

julgamento de mérito quando, quando o juiz homologar a desistência da 

ação.

No caso, não há impedimento para homologação da desistência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inc. VIII do CPC JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

Custas remanescentes pela parte autora. Sem honorários, tendo em vista 

que não houve citação.

Deixo de determinar o desbloqueio do veículo, uma vez que não houve 

qualquer ordem de bloqueio expedida por este Juízo.

 Revogo a liminar concedida na ref. 06.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas 

necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58148 Nr: 984-70.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI LUIZ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FREIRE JARDIM 

SANTOS - OAB:26992/A, LUIZ HENRIQUE - OAB:26417/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº. 56/2007-CGJ, e 

tendo em vista que o Requerido apresentou contestação no prazo legal, 

impulsiono os autos à expedição de matéria para imprensa, a fim de que 

intime-se a parte autora para que impugne a Contestação no prazo de 15 

(quinze) dias.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-61.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI CAVANHOL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010294-61.2015.8.11.0100. REQUERENTE: PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: WANDERLEI CAVANHOL 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição retro, HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 3 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010294-61.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI CAVANHOL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010294-61.2015.8.11.0100. REQUERENTE: PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME REQUERIDO: WANDERLEI CAVANHOL 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição retro, HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 3 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-25.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERNANDA DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA BATISTA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010223-25.2016.8.11.0100. REQUERENTE: CLAUDIA FERNANDA DE 

CAMPOS & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: SILMARA BATISTA FERREIRA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição retro, HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 3 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-25.2016.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA FERNANDA DE CAMPOS & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILMARA BATISTA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010223-25.2016.8.11.0100. REQUERENTE: CLAUDIA FERNANDA DE 

CAMPOS & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: SILMARA BATISTA FERREIRA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição retro, HOMOLOGO o 

pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, 

inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de 

Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 3 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000112-33.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

EROTILDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA OAB - MT0015503A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR TONET (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000112-33.2018.8.11.0100. REQUERENTE: EROTILDES DOS SANTOS 

REQUERIDO: VILMAR TONET PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em 

análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto para 

julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as 

provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa 

dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte promovida no valor 

total original de R$ 9.000,00, em relação à venda de um automóvel não 

pago. Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada, mas deixou 

de comparecer à sessão de conciliação e de apresentar contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 
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defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer 

às audiências, além de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a 

legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido 

o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De 

outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma 

vez que a presunção de veracidade pode ser afastada diante das 

circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de 

Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, 

indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse 

sentido, necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve 

a que se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os 

fatos deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova 

pelo réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, 

entretanto, de documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos 

se passaram de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que 

considerar o que deles resulte e não se firmar em presunção que se 

patenteia contrária à realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da 

lavra de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). 

Partindo dessa premissa, entendo que os fatos alegados pela parte 

reclamante, somente não se reputarão verdadeiros, quando do contrário 

resultar da convicção do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, 

além da inércia da reclamada, a pretensão se mostra devidamente 

amparada documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque 

em dúvida o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão 

contida na inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a 

revelia da parte promovida, e JULGO procedente o pedido contido na 

inicial, com o fim de CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte 

autora a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescidos de 

correção monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 

406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data do vencimento da dívida 

(14/04/2016). E assim o faço, com resolução de mérito, a teor do que 

dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 5 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000135-76.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DE CONFECCOES VITORIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER RODRIGO FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000135-76.2018.8.11.0100. REQUERENTE: CASA DE CONFECCOES 

VITORIA LTDA - ME REQUERIDO: EDER RODRIGO FERREIRA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de 

cobrança, em que a parte autora sustenta que é credora da parte 

reclamada no valor total atualizado de R$ 1.945,37, referente a diversas 

notas de vendas de mercadorias não pagas, além de honorários de 

cobrança. Nota-se que a parte promovida foi regularmente citada; todavia 

não compareceu à sessão de conciliação, nem apresentou contestação, 

tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia 

na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla 

defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se 

ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados pela parte contrária. 

Contudo, caso a parte deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, 

prevê a legislação processual civil a sua penalização, uma vez que, 

descumprido o seu ônus processual, caracteriza a revelia, como se vê no 

caso. De outro lado, o reconhecimento dos efeitos da revelia não é 

absoluto, uma vez que a presunção de veracidade pode ser afastada 

diante das circunstâncias dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do 

Código de Processo Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a 

requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução 

do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 

Assim, os fatos alegados pela parte reclamante somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz; o que, 

pela análise dos autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de 

veracidade dos mesmos posto que devidamente amparada 

documentalmente, além de não existir qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito pleiteado pela parte autora, Portanto, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, para o fim de 

CONDENAR a parte promovida em pagar à parte autora a importância de 

R$ 1.945,37 (mil novecentos e quarenta e cinco reais e trinta e sete 

centavos), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da 

citação; e o faço, com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 

31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 5 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010290-24.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA PEREIRA DO PRADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010290-24.2015.8.11.0100. EXEQUENTE: PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME EXECUTADO: WILMA PEREIRA DO 

PRADO Indefiro o pedido de desistência da ação, eis que já há sentença 

de mérito prolatada nestes autos, o que torna incabível tal pleito. Assim, e 

ante a falta de interesse da parte autora em prosseguir com o feito, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estílo. Cumpra-se. 

Submeto esta decisão ao M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT para apreciação e homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 DECISÃO 

HOMOLOGO o projeto de decisão proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se as determinações do juiz 

leigo. Às providências. BRASNORTE, 5 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010290-24.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PONTO COM COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

WILMA PEREIRA DO PRADO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE DECISÃO Processo: 

8010290-24.2015.8.11.0100. EXEQUENTE: PONTO COM COMERCIO DE 

ELETROELETRONICOS LTDA - ME EXECUTADO: WILMA PEREIRA DO 

PRADO Indefiro o pedido de desistência da ação, eis que já há sentença 

de mérito prolatada nestes autos, o que torna incabível tal pleito. Assim, e 

ante a falta de interesse da parte autora em prosseguir com o feito, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estílo. Cumpra-se. 

Submeto esta decisão ao M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT para apreciação e homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 DECISÃO 

HOMOLOGO o projeto de decisão proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Cumpra-se as determinações do juiz 

leigo. Às providências. BRASNORTE, 5 de agosto de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-38.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS FENALI CONTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR TAVARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010302-38.2015.8.11.0100. REQUERENTE: SANTOS FENALI CONTI - ME 

REQUERIDO: CLAUDIR TAVARES PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte reclamada no valor 

total atualizado de R$ 2.413,59, referente a diversas notas de vendas de 

mercadorias não pagas. Nota-se que a parte promovida foi regularmente 

citada; todavia não compareceu à sessão de conciliação, nem apresentou 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte deixe de contestar os fatos 

articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz; o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos posto que devidamente amparada documentalmente, além de não 

existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito pleiteado pela parte 

autora, Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO procedente o 

pedido contido na inicial, para o fim de CONDENAR a parte promovida em 

pagar à parte autora a importância de R$ 2.413,59 (dois mil quatrocentos e 

treze reais e cinquenta e nove centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação; e o faço, com resolução 

de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 5 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010302-38.2015.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SANTOS FENALI CONTI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR TAVARES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010302-38.2015.8.11.0100. REQUERENTE: SANTOS FENALI CONTI - ME 

REQUERIDO: CLAUDIR TAVARES PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte reclamada no valor 

total atualizado de R$ 2.413,59, referente a diversas notas de vendas de 

mercadorias não pagas. Nota-se que a parte promovida foi regularmente 

citada; todavia não compareceu à sessão de conciliação, nem apresentou 

contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais razões, 

DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É cediço que 

a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação imposta à parte, 

porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os fatos alegados 

pela parte contrária. Contudo, caso a parte deixe de contestar os fatos 

articulados pelo autor, prevê a legislação processual civil a sua 

penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus processual, 

caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz; o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos posto que devidamente amparada documentalmente, além de não 

existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito pleiteado pela parte 

autora, Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO procedente o 

pedido contido na inicial, para o fim de CONDENAR a parte promovida em 

pagar à parte autora a importância de R$ 2.413,59 (dois mil quatrocentos e 

treze reais e cinquenta e nove centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação; e o faço, com resolução 

de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 5 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000072-85.2017.8.11.0100
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Parte(s) Polo Ativo:

LOURENCO & BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLA MAIA DUTRA OAB - MT18410/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA PAULA EMILIA DE SOUZA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000072-85.2017.8.11.0100. REQUERENTE: LOURENCO & BARROS LTDA 

- ME REQUERIDO: ERICA PAULA EMILIA DE SOUZA PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação de cobrança, em que a parte autora sustenta que é credora da 

parte promovida no valor total de R$ 1.316,00, em relação a um cheque 

não descontado por insuficiência de fundos. Nota-se que a parte 

promovida foi regularmente citada, e compareceu à sessão de conciliação. 

Todavia, deixou de apresentar contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 344 do 

CPC. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, além 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a importância de 

1.316,00 (mil trezentos e dezesseis reais), acrescidos de correção 

monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da data do vencimento da cártula. E 

assim o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-36.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000127-36.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MARIA APARECIDA NEVES 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, 

em que a parte autora sustenta não possuir qualquer vínculo comercial 

com a promovida. Todavia, seu nome foi incluído por esta nos cadastros 

de proteção ao crédito por dívidas nos valores de R$ 34,85 e R$ 114,71, 

que alega desconhecer, e que portanto, seriam indevidas. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de improcedência da demanda. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada; ou seja, cabe 

a esta provar a relação com a promovente. A parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados. De fato, observo que a defesa do banco 

promovido trouxe aos autos, contratos de abertura de conta, na qual 

consta a assinatura da promovente, que anuiu às suas cláusulas e 

condições, bem como extrato de movimentação bancária. Referido 

instrumento contém assinatura cujo estilo de escrita e caligrafia é a mesma 

das assinaturas que constam no instrumento procuratório, declaração de 

hipossuficiência, e termo de audiência. Todavia, não é somente o contrato 

com a assinatura que considero suficiente como prova de relação 

negocial entre as partes, havendo mais elementos para tanto, como a 

cópia de seus documentos pessoais anexados com o contrato, além de 

comprovante de endereço. Não houve qualquer alegação da promovente 

de que tenha ocorrido perda, furto ou extravio de seus documentos, o que 

poderia, a princípio frise-se, indicar a ocorrência de fraude. Ora, se seus 

documentos foram apresentados no ato da contratação bancária, fácil 

concluir que foi a própria promovente quem assinou e anuiu aos termos 

contratuais. Também não foi alegado que já teria encerrado sua conta 

junto à promovida, nem foram comprovados os pagamentos de todas as 

pendências. Impertinente portanto, alegar não possuir relação com a ré. 

Assim, desnecessária a realização de prova pericial ante o conjunto 

probatório, sendo estranho ter partido da parte promovente a extinção 

deste feito por necessidade de perícia, o que equivale a um pedido de 

desistência da ação. Disso se conclui que os contratos que possuía com a 

promovida são legítimos. E se a partir deles originam-se pendências 

financeiras decorrentes de financiamentos, empréstimos, uso de cheque 

especial ou cartão de crédito, legitima a cobrança e posterior restrição do 

nome em caso de falta de pagamento. Portanto, considerando a existência 

de relação jurídica entre as partes, cabia à parte autora comprovar 

minimamente o fato constitutivo de seu direito (a ilegitimidade do débito 

apontado e ser indenizado por isso), provando o pagamento regular de 

todas as pendências, o que não cuidou de fazê-lo. Ora, não sendo o 

débito considerado indevido, a negativação dele oriunda é válida; não 

sendo portanto, ato ilícito, não havendo que se falar em declaração de 

inexistência de débitos. Consequentemente nenhum dano daí decorreu, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais. Assim, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Em conclusão, diante 

da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já 
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que relatou a inexistência da relação jurídica devidamente comprovada 

nestes autos, aliado ao pedido tácito inusual de desistência do feito, 

alegando incompetência deste Juizado, resta clara sua litigância de má-fé, 

nos termos do art. 80, inciso II do NCPC. Por fim, eventual alegação da 

regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, 

JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Por restar caracterizada, reconheço a litigância de má-fé 

por alteração da verdade dos fatos, ao formular demanda mesmo não 

havendo qualquer lesão a direito supostamente afetado, pelo que 

CONDENO a parte autora à multa prevista no art. 81 do NCPC, que arbitro 

em 1% do valor da causa, equivalente a R$ 140,55. Considerando a 

litigância de má-fé e conforme art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95, 

CONDENO a parte autora ainda, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes no montante de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), de acordo com os parâmetros no art. 85, §§2º e 8º do 

NCPC. Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 22 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-36.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA NEVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000127-36.2017.8.11.0100. REQUERENTE: MARIA APARECIDA NEVES 

RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação 

declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais, 

em que a parte autora sustenta não possuir qualquer vínculo comercial 

com a promovida. Todavia, seu nome foi incluído por esta nos cadastros 

de proteção ao crédito por dívidas nos valores de R$ 34,85 e R$ 114,71, 

que alega desconhecer, e que portanto, seriam indevidas. Analisando os 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a 

hipótese é de improcedência da demanda. Tratando-se, in casu, de 

demanda sobre relações de consumo, deve ser aplicada à espécie as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus 

probatório, providência perfeitamente admitida diante da hipossuficiência 

da parte Reclamante, a qual não é capaz de produzir prova do fato 

negativo, já que afirma não ter contratado com a Reclamada; ou seja, cabe 

a esta provar a relação com a promovente. A parte ré, em contestação 

logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de 

prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar 

que atinge a esfera jurídica da parte autora e que, por sua vez, não foram 

suficientemente impugnados. De fato, observo que a defesa do banco 

promovido trouxe aos autos, contratos de abertura de conta, na qual 

consta a assinatura da promovente, que anuiu às suas cláusulas e 

condições, bem como extrato de movimentação bancária. Referido 

instrumento contém assinatura cujo estilo de escrita e caligrafia é a mesma 

das assinaturas que constam no instrumento procuratório, declaração de 

hipossuficiência, e termo de audiência. Todavia, não é somente o contrato 

com a assinatura que considero suficiente como prova de relação 

negocial entre as partes, havendo mais elementos para tanto, como a 

cópia de seus documentos pessoais anexados com o contrato, além de 

comprovante de endereço. Não houve qualquer alegação da promovente 

de que tenha ocorrido perda, furto ou extravio de seus documentos, o que 

poderia, a princípio frise-se, indicar a ocorrência de fraude. Ora, se seus 

documentos foram apresentados no ato da contratação bancária, fácil 

concluir que foi a própria promovente quem assinou e anuiu aos termos 

contratuais. Também não foi alegado que já teria encerrado sua conta 

junto à promovida, nem foram comprovados os pagamentos de todas as 

pendências. Impertinente portanto, alegar não possuir relação com a ré. 

Assim, desnecessária a realização de prova pericial ante o conjunto 

probatório, sendo estranho ter partido da parte promovente a extinção 

deste feito por necessidade de perícia, o que equivale a um pedido de 

desistência da ação. Disso se conclui que os contratos que possuía com a 

promovida são legítimos. E se a partir deles originam-se pendências 

financeiras decorrentes de financiamentos, empréstimos, uso de cheque 

especial ou cartão de crédito, legitima a cobrança e posterior restrição do 

nome em caso de falta de pagamento. Portanto, considerando a existência 

de relação jurídica entre as partes, cabia à parte autora comprovar 

minimamente o fato constitutivo de seu direito (a ilegitimidade do débito 

apontado e ser indenizado por isso), provando o pagamento regular de 

todas as pendências, o que não cuidou de fazê-lo. Ora, não sendo o 

débito considerado indevido, a negativação dele oriunda é válida; não 

sendo portanto, ato ilícito, não havendo que se falar em declaração de 

inexistência de débitos. Consequentemente nenhum dano daí decorreu, 

não havendo que se falar em indenização por danos morais. Assim, a 

improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Em conclusão, diante 

da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já 

que relatou a inexistência da relação jurídica devidamente comprovada 

nestes autos, aliado ao pedido tácito inusual de desistência do feito, 

alegando incompetência deste Juizado, resta clara sua litigância de má-fé, 

nos termos do art. 80, inciso II do NCPC. Por fim, eventual alegação da 

regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do CPC/2015, desde logo é 

afastada considerando não ser aplicável ao microssistema dos Juizados 

Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 e 162 do FONAJE: 

ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 

somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de 

expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os 

critérios previstos no art. 2º da Lei 9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se 

aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 

diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. 

Diante da fundamentação exposta, e do que mais constam nos autos, 

JULGO improcedentes os pedidos contidos na inicial, e o faço com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Por restar caracterizada, reconheço a litigância de má-fé 

por alteração da verdade dos fatos, ao formular demanda mesmo não 

havendo qualquer lesão a direito supostamente afetado, pelo que 

CONDENO a parte autora à multa prevista no art. 81 do NCPC, que arbitro 

em 1% do valor da causa, equivalente a R$ 140,55. Considerando a 

litigância de má-fé e conforme art. 55, primeira parte, da Lei 9.099/95, 

CONDENO a parte autora ainda, ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes no montante de R$ 1.200,00 (mil e 

duzentos reais), de acordo com os parâmetros no art. 85, §§2º e 8º do 

NCPC. Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, com 

as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 22 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-32.2017.8.11.0100
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Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000082-32.2017.8.11.0100. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não compareceu à 

audiência de conciliação, nem justificou sua ausência no prazo requerido, 

devendo o processo ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 da 

Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” Por consequência, revogo a decisão anterior 

(determinando intimar a parte autora para impugnar defesa), eis que 

equivocada. Pelo exposto, em consonância com o inciso I do artigo 51 da 

Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-32.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000082-32.2017.8.11.0100. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. PROJETO DE SENTENÇA 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não compareceu à 

audiência de conciliação, nem justificou sua ausência no prazo requerido, 

devendo o processo ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 da 

Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” Por consequência, revogo a decisão anterior 

(determinando intimar a parte autora para impugnar defesa), eis que 

equivocada. Pelo exposto, em consonância com o inciso I do artigo 51 da 

Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, 

nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 31 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000082-95.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE 

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000082-95.2018.8.11.0100. REQUERENTE: PATRICIA PEREIRA FERREIRA 

REQUERIDO: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. 

DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

compareceu à audiência de conciliação, nem justificou sua ausência, pelo 

que o processo deve ser extinto. Nesse contexto, dispõe o Artigo nº 51 

da Lei nº 9.099/95: “Art. 51 - Extingue-se o processo, além dos casos 

previstos em lei: I- Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das 

audiências do processo.” Pelo exposto, em consonância com o inciso I do 

artigo 51 da Lei nº. 9.099/95, JULGO EXTINTO o processo SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este 

projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível de Juara MT, e posterior homologação, nos termos do art. 

40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo SENTENÇA 

HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 2 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010187-46.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

CASARTE COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN ADRIANA RODRIGUES CONTI OAB - MT21998/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON JHONE MACIEL BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

8010187-46.2017.8.11.0100. REQUERENTE: CASARTE COMERCIO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME REQUERIDO: MAICON JHONE 

MACIEL BARBOSA PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, depreende-se 

que a parte promovente foi intimada a apresentar endereço atualizado da 

parte promovida, mantendo-se inerte, conforme certidão retro, não 

havendo qualquer manifestação nos autos. Diante do exposto, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil/2015. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e 

art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 3 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000012-78.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS NOROESTE LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA OAB - MT0007987A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE WILSON CORREIA DE ANDRADE (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000012-78.2018.8.11.0100. REQUERENTE: AUTO PECAS NOROESTE 

LTDA - EPP REQUERIDO: JOSE WILSON CORREIA DE ANDRADE PROJETO 

DE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de ação de 

cobrança, em que a parte autora sustenta que é credora da parte 

reclamada no valor total original de R$ 4.083,00, referente a 03 duplicatas 

vencidas e não pagas, bem como do valor de R$ 520,80, referente a 

despesas com protesto dos títulos. Nota-se que a parte promovida foi 

regularmente citada; todavia não compareceu à sessão de conciliação, 

nem apresentou contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais 

razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte deixe de 

contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual 

civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos, posto que devidamente amparada documentalmente, além de não 

existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito pleiteado pela parte 

autora. Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO procedentes os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de CONDENAR a parte promovida 

em pagar à parte autora a importância de R$ 4.083,00 (quatro mil e oitenta 

e três reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros 

moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da 

data de vencimento de cada duplicata, bem como a importância de R$ 

520,80 a título de perdas e danos, devidamente atualizada a partir do 

respectivo desembolso. E assim o faço, com resolução de mérito, 

conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 20 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000010-11.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

COMPRE MAIS MAGAZINE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEOVAN APARECIDA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000010-11.2018.8.11.0100. REQUERENTE: COMPRE MAIS MAGAZINE 

LTDA - ME REQUERIDO: NEOVAN APARECIDA DA SILVA PROJETO DE 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo encontra-se apto 

para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto 

que as provas existentes são suficientes para a solução da lide, o que 

dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o 

regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de ação de 

cobrança, em que a parte autora sustenta que é credora da parte 

reclamada no valor total original de R$ 1.103,37, referente a diversas 

duplicatas vencidas e não pagas. Nota-se que a parte promovida foi 

regularmente citada; todavia não compareceu à sessão de conciliação, 

nem apresentou contestação, tornando-se, dessa forma, revel. Por tais 

razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 9.099/95. É 

cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma obrigação 

imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de contestar os 

fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte deixe de 

contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação processual 

civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz, o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos, posto que devidamente amparada documentalmente, além de não 

existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito pleiteado pela parte 

autora. Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO procedentes os 

pedidos contidos na inicial, para o fim de CONDENAR a parte promovida 

em pagar à parte autora a importância total de R$ 1.103,37 (mil cento e 

três reais e trinta e sete centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 

161, § 1º, CTN), a contar da data de vencimento de cada duplicata. E 

assim o faço, com resolução de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 

31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 20 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000133-09.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Sidinei Camargo (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000133-09.2018.8.11.0100. REQUERENTE: SEIFERT & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: SIDINEI CAMARGO PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Em análise dos autos, 

depreende-se que a parte promovente foi intimada em audiência a 

apresentar endereço atualizado da parte promovida, mantendo-se inerte, 

conforme certidão retro, não havendo qualquer manifestação nos autos. 

Diante do exposto, considerando que a parte interessada não promoveu 

ato que lhe competia, em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, 

sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código 

de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de 

sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de 

Brasnorte MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 31010 SENTENÇA 
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HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no identificador anterior, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 3 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000131-39.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

SEIFERT & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Carlos Marcelo (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000131-39.2018.8.11.0100. REQUERENTE: SEIFERT & CIA LTDA - ME 

REQUERIDO: CARLOS MARCELO PROJETO DE SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos 

autos, verifico que o processo encontra-se apto para julgamento 

antecipado, conforme art. 355, inciso I do NCPC, posto que as provas 

existentes são suficientes para a solução da lide, o que dispensa dilação 

probatória. Inexistentes quaisquer vícios que impeçam o regular 

prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, 

em que a parte autora sustenta que é credora da parte reclamada no valor 

total atualizado de R$ 936,52, referente a notas de venda de mercadorias 

não pagas, além de honorários de cobrança. Nota-se que a parte 

promovida foi regularmente citada; todavia não compareceu à sessão de 

conciliação, nem apresentou contestação, tornando-se, dessa forma, 

revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 da Lei 

9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

deixe de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Assim, os fatos 

alegados pela parte reclamante somente não se reputarão verdadeiros, 

quando do contrário resultar da convicção do juiz; o que, pela análise dos 

autos, não é o caso, mantendo-se assim a presunção de veracidade dos 

mesmos posto que devidamente amparada documentalmente, além de não 

existir qualquer fato que coloque em dúvida o direito pleiteado pela parte 

autora, Portanto, a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o 

exposto, decreto a revelia da parte promovida, e JULGO procedente o 

pedido contido na inicial, para o fim de CONDENAR a parte promovida em 

pagar à parte autora a importância de R$ 936,52 (novecentos e trinta e 

seis reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de correção 

monetária pelo índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, 

CC/02 c/c. 161, § 1º, CTN), a contar da citação; e o faço, com resolução 

de mérito, conforme artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, e em nada sendo requerido, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à 

apreciação do M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte 

MT, e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 

FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o 

projeto de sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. BRASNORTE, 5 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000088-05.2018.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO CONSTANTE PIOVESAN & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES OAB - MS0011524A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELMAR DA MOTA LIMA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000088-05.2018.8.11.0100. REQUERENTE: FABIANO CONSTANTE 

PIOVESAN & CIA LTDA - EPP REQUERIDO: DELMAR DA MOTA LIMA 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o 

processo encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 

355, inciso I do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes 

para a solução da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes 

quaisquer vícios que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu 

julgamento. Trata-se de Ação de cobrança, em que a parte autora 

sustenta que é credora da parte promovida no valor de R$ 1.500,00, em 

relação a um cheque não descontado por insuficiência de fundos. Nota-se 

que a parte promovida foi regularmente citada, mas deixou de comparecer 

à sessão de conciliação e de apresentar contestação, tornando-se, dessa 

forma, revel. Por tais razões, DECRETO-LHE a revelia na forma do art. 20 

da Lei 9.099/95. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de 

uma obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade 

de contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, caso a parte 

haja com contumácia, ou seja, deixe de comparecer às audiências, além 

de contestar os fatos articulados pelo autor, prevê a legislação 

processual civil a sua penalização, uma vez que, descumprido o seu ônus 

processual, caracteriza a revelia, como se vê no caso. De outro lado, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo 

Civil/2015, que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, 

determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo 

as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, 

necessário acrescentar que “a falta de contestação, quando leve a que 

se produzam os efeitos da revelia, exonera o autor de provar os fatos 

deduzidos como fundamento do pedido e inibe a produção de prova pelo 

réu, devendo proceder o julgamento antecipado da lide. Se, entretanto, de 

documentos trazidos com a inicial se concluir que os fatos se passaram 

de forma diversa do nela narrado, o juiz haverá que considerar o que 

deles resulte e não se firmar em presunção que se patenteia contrária à 

realidade (RSTJ 88/115)”. (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 37ª edição, ed. Saraiva, 2005, da lavra de Theotonio 

Negrão e José Roberto F. Gouvêa, nota 6, pg. 422). Partindo dessa 

premissa, entendo que os fatos alegados pela parte reclamante, somente 

não se reputarão verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção 

do juiz. Com efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da 

reclamada, a pretensão se mostra devidamente amparada 

documentalmente, além de não haver qualquer fato que coloque em dúvida 

o direito do promovente. Logo, a procedência da pretensão contida na 

inicial, é medida que se impõe. Ante o exposto, decreto a revelia da parte 

promovida, e JULGO procedente o pedido contido na inicial, com o fim de 

CONDENAR a parte reclamada em pagar à parte autora a importância de 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), acrescidos de correção monetária pelo 

índice INPC e juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC/02 c/c. 161, § 

1º, CTN), a contar da data do vencimento da cártula (03/08/2016). E assim 

o faço, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil/2015. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, e 

em nada sendo requerido, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. 

Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI ISHIKI Juiz Leigo mat. 

31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de sentença proferido no 

identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95. Com o trânsito 

em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo. Às providências. BRASNORTE, 5 de agosto de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-19.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000154-19.2017.8.11.0100. REQUERENTE: GLAUCIA FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais, em que a parte autora sustenta que a promovida lançou seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 133,91, que 

alega não ser devido. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que demanda improcede. A parte ré 

trouxe aos autos, junto com a defesa, faturas de cartão de crédito em 

nome da promovente, e com endereço nesta cidade, onde reside, além de 

extrato do SCPC contendo informações acerca da inclusão e posterior 

exclusão do nome da promovente nos cadastros de inadimplentes. É 

importante frisar que esse último documento não é produzido pela 

promovida, mas por um determinado órgão de proteção ao crédito. Muito 

embora não haja no processo o contrato de cartão de crédito entre as 

partes, observo que a promovente afirma na inicial apenas que “não 

possui (no sentido de atualmente) vínculo comercial junto à empresa 

reclamada”; e mais à frente, aduz “não possuir débito algum com a ré”; o 

que é diferente de alegar que nunca ou jamais teve qualquer relação 

jurídica com a ré. Disso conclui-se que, se atualmente não possui, por 

outro lado já possuiu cartão de crédito junto à promovida, e da qual fez 

uso, conforme demonstra as citadas faturas. Portanto, desnecessário 

qualquer demonstração de relação formal entre ambos. Ao alegar que não 

foi juntado qualquer contrato assinado pela parte autora para uso de 

cartão de crédito, denota-se que a narrativa foi alterada, já que, na inicial, 

não foi mencionado que ela nunca ou jamais contratou tal produto, mas 

apenas que não possuía naquele momento, relação com a requerida. 

Considero que tais faturas bastam para comprovar o uso e a legitimidade 

da cobrança posterior do débito devido e sua consequente restrição caso 

não haja o pagamento; primeiro, porque conforme exposto, a contratação 

não foi negada pelo promovente na inicial, não se tratando por exemplo, de 

fraude ou terceiro estelionatário que fez uso do cartão; segundo, constam 

nas faturas, diversas compras realizadas em Brasnorte, onde reside a 

promovente, presumindo portanto, que foi ela quem fez uso do cartão; e 

terceiro, porque o extrato emitido pelo SCPC demonstra que por várias 

vezes houve a inclusão e posterior exclusão de seu nome nos cadastros 

de inadimplentes, o que indica que foi a autora quem pagou as respectivas 

faturas para limpar o nome. Diante da situação exposta, não assiste razão 

à promovente ao afirmar não ter débitos algum com a ré, ou mesmo que 

são indevidos, já que os documentos e os fatos demonstram o justamente 

o contrário. Dessa forma, não há como considerar que a restrição levada 

a cabo pela promovida foi indevida, não havendo que se falar em 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos. Quanto à 

alegação de que não foi notificado previamente para que a restrição fosse 

levada adiante, tal responsabilidade, se for o caso de dívida devida (não 

irregular), é dos bancos de dados (SPC/Serasa), e não do credor da 

dívida anotada. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

CONTRATOS BANCÁRIOS. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. 

DANO MORAL. RESPONSABILIDADE. ENTIDADE ARQUIVISTA. 1. O credor 

não é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de indenização 

por danos morais decorrentes da inscrição em cadastros de inadimplentes 

sem prévia comunicação. 2. A responsabilidade pela inclusão do nome do 

devedor no cadastro incumbe à entidade que o mantém, e não ao credor, 

que apenas informa a existência da dívida. Precedentes. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL PROVIDO. (AgRg nos EDcl no REsp 907.608/RS, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/10/2010, DJe 05/11/2010) Esse posicionamento inclusive é objeto da 

súmula 359 do STJ. Assim, no caso de não ter ocorrido prévia notificação, 

a responsabilidade recairia face ao credor somente se a dívida for 

inexistente, o que, conforme exposto acima, não é o caso dos autos. 

Portanto, não havendo comprovação da irregularidade da dívida apontada, 

conclui-se que a restrição se trata de exercício regular de direito, não se 

tratando de ato ilícito que enseje qualquer dever de indenizar. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 7 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000154-19.2017.8.11.0100

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIA FERNANDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BRASNORTE SENTENÇA Processo: 

1000154-19.2017.8.11.0100. REQUERENTE: GLAUCIA FERNANDES DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Em análise dos autos, verifico que o processo 

encontra-se apto para julgamento antecipado, conforme art. 355, inciso I 

do NCPC, posto que as provas existentes são suficientes para a solução 

da lide, o que dispensa dilação probatória. Inexistentes quaisquer vícios 

que impeçam o regular prosseguimento do feito e seu julgamento. Trata-se 

de Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos 

morais, em que a parte autora sustenta que a promovida lançou seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 133,91, que 

alega não ser devido. Analisando os elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que demanda improcede. A parte ré 

trouxe aos autos, junto com a defesa, faturas de cartão de crédito em 

nome da promovente, e com endereço nesta cidade, onde reside, além de 

extrato do SCPC contendo informações acerca da inclusão e posterior 

exclusão do nome da promovente nos cadastros de inadimplentes. É 

importante frisar que esse último documento não é produzido pela 

promovida, mas por um determinado órgão de proteção ao crédito. Muito 

embora não haja no processo o contrato de cartão de crédito entre as 

partes, observo que a promovente afirma na inicial apenas que “não 

possui (no sentido de atualmente) vínculo comercial junto à empresa 

reclamada”; e mais à frente, aduz “não possuir débito algum com a ré”; o 

que é diferente de alegar que nunca ou jamais teve qualquer relação 

jurídica com a ré. Disso conclui-se que, se atualmente não possui, por 

outro lado já possuiu cartão de crédito junto à promovida, e da qual fez 

uso, conforme demonstra as citadas faturas. Portanto, desnecessário 

qualquer demonstração de relação formal entre ambos. Ao alegar que não 

foi juntado qualquer contrato assinado pela parte autora para uso de 
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cartão de crédito, denota-se que a narrativa foi alterada, já que, na inicial, 

não foi mencionado que ela nunca ou jamais contratou tal produto, mas 

apenas que não possuía naquele momento, relação com a requerida. 

Considero que tais faturas bastam para comprovar o uso e a legitimidade 

da cobrança posterior do débito devido e sua consequente restrição caso 

não haja o pagamento; primeiro, porque conforme exposto, a contratação 

não foi negada pelo promovente na inicial, não se tratando por exemplo, de 

fraude ou terceiro estelionatário que fez uso do cartão; segundo, constam 

nas faturas, diversas compras realizadas em Brasnorte, onde reside a 

promovente, presumindo portanto, que foi ela quem fez uso do cartão; e 

terceiro, porque o extrato emitido pelo SCPC demonstra que por várias 

vezes houve a inclusão e posterior exclusão de seu nome nos cadastros 

de inadimplentes, o que indica que foi a autora quem pagou as respectivas 

faturas para limpar o nome. Diante da situação exposta, não assiste razão 

à promovente ao afirmar não ter débitos algum com a ré, ou mesmo que 

são indevidos, já que os documentos e os fatos demonstram o justamente 

o contrário. Dessa forma, não há como considerar que a restrição levada 

a cabo pela promovida foi indevida, não havendo que se falar em 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. 

Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos. Quanto à 

alegação de que não foi notificado previamente para que a restrição fosse 

levada adiante, tal responsabilidade, se for o caso de dívida devida (não 

irregular), é dos bancos de dados (SPC/Serasa), e não do credor da 

dívida anotada. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 

CONTRATOS BANCÁRIOS. CADASTROS DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. 

DANO MORAL. RESPONSABILIDADE. ENTIDADE ARQUIVISTA. 1. O credor 

não é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação de indenização 

por danos morais decorrentes da inscrição em cadastros de inadimplentes 

sem prévia comunicação. 2. A responsabilidade pela inclusão do nome do 

devedor no cadastro incumbe à entidade que o mantém, e não ao credor, 

que apenas informa a existência da dívida. Precedentes. 3. AGRAVO 

REGIMENTAL PROVIDO. (AgRg nos EDcl no REsp 907.608/RS, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 

26/10/2010, DJe 05/11/2010) Esse posicionamento inclusive é objeto da 

súmula 359 do STJ. Assim, no caso de não ter ocorrido prévia notificação, 

a responsabilidade recairia face ao credor somente se a dívida for 

inexistente, o que, conforme exposto acima, não é o caso dos autos. 

Portanto, não havendo comprovação da irregularidade da dívida apontada, 

conclui-se que a restrição se trata de exercício regular de direito, não se 

tratando de ato ilícito que enseje qualquer dever de indenizar. Por fim, 

eventual alegação da regra prevista no art. 489, §1º, inciso IV do 

CPC/2015, desde logo é afastada considerando não ser aplicável ao 

microssistema dos Juizados Especiais, em atenção aos enunciados n. 161 

e 162 do FONAJE: ENUNCIADO 161 - Considerado o princípio da 

especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos 

Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na 

hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2º da Lei 

9.099/95. ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados 

Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão 

contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95. Diante da fundamentação 

exposta, e do que mais constam nos autos, JULGO improcedentes os 

pedidos contidos na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto este projeto de sentença à apreciação do M.M. Juiz 

de Direito do Juizado Especial Cível de Brasnorte MT, e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

BRASNORTE, 7 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32261 Nr: 15-59.2014.811.0110

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. D. I. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS 

LTDA/COMERCIO 2 IRMÃOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BATISTA DE FARIA 

- OAB:/MT 26.869

 Vistos.

Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da 

sentença.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de C. D. I. COMERCIO DE GENEROS 

ALIMENTICIOS LTDA/ COMERCIO DOIS IRMÃOS.

Às folhas 73/74, a exequente requereu a extinção do feito, face ao 

pagamento da dívida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Conforme delineado no relatório supra, não pairam dúvidas quanto ao 

pagamento e satisfação do direito da exequente.

Sendo assim, é certo que somente a quitação da dívida, a transação, a 

compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção à execução de 

título judicial.

Neste diapasão, visto que a dívida foi plenamente satisfeita pelo 

executado, como consectário lógico a tal fato, momento se faz para 

extinção da presente execução frente à satisfação do débito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, uma vez que satisfeita a dívida pelos 

devedores.

Condeno os executados ao pagamento das custas e despesas 

processuais, diante do princípio da causalidade.

Proceda-se com a liberação de eventuais bloqueios realizados nos autos 

em desfavor dos executados.

Certificado o trânsito em julgado e observadas as formalidades legais, 

arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 À secretaria, para providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 33277 Nr: 854-84.2014.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIVIANA SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA G. FERNANDES - ME, EDNA GRACIANO 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:4275

 Vistos.

Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem 

as provas que ainda pretendem produzir, com as devidas justificativas, 

sob pena de indeferimento.

Com a especificação das provas, venham os autos conclusos para 

deliberações.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Campinápolis/MT, 13 de janeiro de 2020.

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26081 Nr: 1104-59.2010.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO GONÇALVES SASTRE, HELSA APARECIDA 
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QUINTINO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYRTON ATTAB BORSARI, MARISA 

ACQUARO BORSARI, WANDER RESENDE MARTINS, CLÁUDIA MICHELS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2311-MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - OAB:11011, 

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - OAB:5880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83.161/SP, Eliseu Borsari Neto - OAB:SP 

90.505

 ATO ORDINATÓRIO

Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - 

CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade de: intimar a parte 

autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, manisfete sobre petição de fl 

202.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 43575 Nr: 1419-09.2018.811.0110

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AJP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA AUDRES TSINHOTSEE 

TEROWA'AWE, Cpf: 07697622122, Rg: 29726220, Filiação: Genelice 

Wa'utomodzani'o e Abner Seretaawe, data de nascimento: 04/08/1999, 

brasileiro(a), natural de Nova Xavantina-MT, solteiro(a), estudante, 

Telefone 66 98101 7381. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR a vítimia da decisão que indeferiu as medidas 

protetivas pleiteadas.

Despacho/Decisão: Vistos.Decisão->Não Concessão->Medida 

ProtetivaTrata-se de requerimento de medidas protetivas aviado por 

MARIA AURES TSINHOTSEÉ´TEROWA´AWE em face das injurias, em tese, 

perpetradas pelo seu companheiro BRUNO CESAR CIRINO DA SILVA.Há 

nos autos boletim de ocorrência (fls. 05/05-verso), termo de declaração 

da vítima (fls. 06//06-verso), discriminação das providências requeridas 

(fls. 07/07- verso), termo de representação criminal (fls. 06) e Nota de 

Ciência de Garantias da Lei nº 11.340/06 (fl.08). Narra a vítima que 

convive maritalmente com BRUNO há cerca de 09 (nove) meses, sendo 

que desde o início do relacionamento Bruno se mostrou uma pessoa 

agressiva. Por diversas vezes proferiu xingamentos em desfavor da 

vítima. Afirma que os xingamentos são frequentes, informando que 

BRUNO sempre está alcoolizado, e no momento das discursões diz: 

“VAGABUNDA, PSICOPATA, DESGRAÇADA, VAI TOMAR NO CU”.Relata 

ainda que apesar de várias injurias nunca foi agredida fisicamente. Diz 

que BRUNO a empurrou por 02 (duas) vezes, uma no começo do 

relacionamento e outra no dia 15.08.2018, quando estavam 

discutindo.Sustenta que no dia 15.08.2018 BRUNO lhe deu um empurrão, 

no momento estavam discutindo, porque a vítima questionou se este fazia 

uso de entorpecente.Menciona que no momento da discussão BRUNO 

disse que iria embora da cidade, afirmação que não acreditou, porquanto 

em toda discussão ele falava que iria embora.Informa que está grávida de 

06 (seis) meses, além disso, descobriu que BRUNO pegou com o seu 

patrão uma quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Esclarece que 

deseja localizar BRUNO para ele possa assumir a paternidade, no entanto 

não deseja mais conviver maritalmente com ele.Eis o necessário. DECIDOA 

narrativa fática trazida pela vítima evidencia não ser o caso de concessão 

de medidas protetivas de urgência, visto que a ofendida aduz:“ Até a 

presente data BRUNO não regressou para casa, sem sequer ter dado 

qualquer tipo de notícia para a declarante; QUE a declarante está se 

sentido abandonada, ainda mais pelo fato de estar gestante, apresenta 

seis (06) meses de gestação, aliado ao fato de que a declarante 

descobriu que ele pegou R$ 130,00 (cento e trinta reais) com seu 

empregador; QUE a declarante deseja localizá-lo para que possa assumir 

a paternidade, mas que a declarante não deseja mais conviver 

maritalmente com ele”. Denota-se dos autos que depois de prévia 

discussão com a vítima o suposto agressor deixou a residência, não 

havendo informação de qualquer ameaça ou intimidação em desfavor 

dela.Verifica-se que a vítima deseja localizar o representado para que ele 

auxilie na criação do filho, porquanto está grávida.Diante desse conjunto 

probatório, por ora, não vislumbro presente o requisito de urgência para a 

concessão de medida de proteção em desfavor do representado. 

DISPOSITIVOPosto isso, INDEFIRO o pedido de medidas de proteção 

apresentado pela senhora MARIA AURES TSINHOTSEÉ

´TEROWA´AWE.Cite-se o requerido para, querendo, contestar, no prazo 

de 05 dias (art. 306 do CPC), sob pena de confissão e revelia.Intime-se a 

vítima desta decisão. Ciência ao Ministério Público.CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. À secretaria, para 

providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, AURELIO HAMON 

STTEFANO LIMA BORGES, digitei.

Campinápolis, 21 de novembro de 2019

Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27938 Nr: 544-49.2012.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA VENINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO A PARTE 

EXEQUENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias , manifestar quanto a 

impugnação à execução apresentada pela executada.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37706 Nr: 244-14.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO BUTSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONY RICARDOTIEM - OAB:27235MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO republicando o 

despacho de p. 107 (abaixo transcrito).

“Atento à certidão da Gestora Judiciária, verifico a ausência de 

procuração nos autos do beneficiário do levantamento dos valores já 

depositados. Lado outro, percebo que a intimação realizada via DJE não 

cientificou todos os causídicos que se encontram habilitados para 

patrocinar a causa da parte autora. Portanto, a fim de evitar alegação de 

nulidade, determino o cadastramento e intimação de todos os causídicos 

constantes na procuração juntada à exordial para que, no prazo de 10 

(dez) dias, indiquem dados bancários aptos ao levantamento dos valores 

depositados e vinculados ao presente feito. Decorrido tal prazo, 

certifique-se e volvam conclusos. Intime-se. Cumpra-se...”

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43136 Nr: 1167-06.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDZA REPA WA'UTOMONHITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CETELEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:24321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

LEONARDO EDELBLUTH - OAB:23.177/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO republicando a parte 

dispositiva da sentença de p. 47 (abaixo transcrita).

“DISPOSITIVO Posto isso, declaro a EXTINÇÃO DO FEITO sem resolução 

do mérito nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condeno 

a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os 

quais arbitro em 10% do valor de causa, no entanto SUSPENDO a 

exigibilidade, nos termos do art. 98, §3°, do CPC. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, proceda-se à baixa e ao 

arquivamento dos autos, com as respectivas anotações, averbações e 

comunicações de estilo. À secretaria, para providências..”

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37757 Nr: 288-33.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA REWAPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, JHONNY RICARDO TIEM - OAB:27235/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO A PARTE 

AUTORA para, no prazo de 10 (dez) dia , manifestar quanto o pagamento 

realizado pela parte adversa.

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37796 Nr: 322-08.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS NEVES PE’ERE’Õ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:24321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO AS 

PARTES para manifestarem sobre o retorno dos autos, devendo requerer 

o que de direito em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, conforme 

previsto no art. 1.006 da CNGC-MT.

 “Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.”

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37815 Nr: 333-37.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUIZA WA’ UTOMORI’ O

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:24321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590, 

JHONNY RICARDO TIEM - OAB:MS 16.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO A PARTE 

AUTORA para, no prazo de 10 (dez) dia , manifestar quanto o pagamento 

realizado pela parte adversa.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41486 Nr: 280-22.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVERCINA SOARES GODOY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO A PARTE 

AUTORA para manifestar nos autos, devendo requerer o que de direito em 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, conforme previsto no art. 

1.006 da CNGC-MT.

 “Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.”

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42040 Nr: 652-68.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVO TSI EIWA ADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO republicando a parte 

dispositiva da sentença de p. 84/89 (abaixo transcrita).

“DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos da parte autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, para: a) Anular o contrato de empréstimo consignado nº 

0123231126129, objeto da lide; b) Condenar o requerido à repetição do 

indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, a quantia de R$ 

52,73 (cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), com a incidência 

de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice 

INPC, a partir de cada desconto realizado (Súmula 43, STJ); c) Diante da 

sucumbência mínima da parte requerida, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais 

fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, c/c art. 86, 

parágrafo único, do CPC; no entanto, SUSPENDO a exigibilidade, nos 

termos do art. 98, §3°, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.”

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38921 Nr: 1065-18.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACINTA RO’OPADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:24321/O, JHONY RICARDOTIEM - OAB:27235MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128341

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO A PARTE 

AUTORA para, no prazo de 10 (dez) dia , manifestar quanto o pagamento 

realizado à p. 94/96.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36819 Nr: 538-03.2016.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:17555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO A PARTE 

AUTORA para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar quanto os 

esclarecimentos prestados pela Central de Arrecadação do TJMT à p. 

82/90.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36378 Nr: 338-93.2016.811.0110

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR PEREIRA PINTO, AULISMAR ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA JAMAL DA MATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLANE MARQUES - 

OAB:30597/GO

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO OS 

AUTORES para manifestarem quanto a petição de p. 294/295.

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37862 Nr: 375-86.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANSELMO UTSEY'RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:24321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:/MT 14992-A, RODRIGO SCOPEL - 

OAB:40004

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO AS 

PARTES para manifestarem sobre o retorno dos autos, devendo requerer 

o que de direito em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, conforme 

previsto no art. 1.006 da CNGC-MT.

 “Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.”

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 38900 Nr: 1047-94.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REWATSUDU PARIWAWI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS ALVES DA 

COSTA - OAB:/MT 24.321/O, FELIPPE BENDER TAQUES - OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:20332-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO A PARTE 

AUTORA para manifestar quanto o pagamento efetuado pela parte 

adversa.

 Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39712 Nr: 1448-93.2017.811.0110

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMP, ELIETE MORAIS PEDROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEY RICARDO FEITOSA DE 

PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO A PARTE 

AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste quanto o 

retorno da Carta Precatória expedida para a Comarca de Água Boa-MT.

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31956 Nr: 1713-37.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINA LUCAS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINÁPOLIS - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Procedo, neste ato, com a juntada de Acórdão proferido nos presentes 

autos. Destarte, nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar as partes do retorno dos autos da instância superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26450 Nr: 174-07.2011.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTEIR CARNEIRO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:OAB/MT 17.210-A

 CERTIFICO para os devidos fins, que nesta data foi expedido junto ao 

Sistema de Depósitos Judiciais, os alvarás para liberação dos valores 

depositados na Conta única, vinculados ao presnete feito.

Deste modo, considerando as peculiaridades da presente lide, diante da 

complexidade do caso, ante o valor integral em execução, assim como a 

ocorrêcia de controvérsia ao longo da marcha processual sobre os 

valores a serem quitados e, que a decisão proferida não especificou 

detalhadamente os valores a serem liberados em favor do patrono do 

exequente, e para a própria parte do saldo remanscente, IMPULSIONO o 

feito, para intimar a parte exequente a manifestar em 05 (cinco) dias sobre 

a minuta dos alvarás ora expedidos, antes da remessa destes para 

assinatura do magistrado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26740 Nr: 464-22.2011.811.0110

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR MOURA DE SOUZA - 

OAB:5.681

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 
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Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO O 

REQUERIDO para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar Memoriais 

Finais em forma de Alegações Escritas.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26809 Nr: 533-54.2011.811.0110

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BATISTA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MATIAS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO que a parte requerente através do pedido de fl. 95, 

requereu concessão de prazo de 90 dias para apresentar os documentos 

solicitados, IMPULSIONO o feito para aguardar o decurso do prazo 

solicitado na Secretaria, sendo que após o lapso temporal informado, 

deverá o requerente ser intimado para manifestar nos autos, requerendo o 

que entender de Direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31321 Nr: 1086-33.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que decorreu, IN ALBIS o prazo de 05 

(cinco) dias para autora manifestar quanto certidão retro.

Assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO A PARTE 

AUTORA para, no prazo de 10 (dez) dias , requerer o que entende por 

direito, sob pena de arquivamento.

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31407 Nr: 1172-04.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO AS 

PARTES para manifestarem sobre o retorno dos autos, devendo requerer 

o que de direito em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, conforme 

previsto no art. 1.006 da CNGC-MT.

 “Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.”

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31424 Nr: 1189-40.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLAVO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO AS 

PARTES para manifestarem sobre o retorno dos autos, devendo requerer 

o que de direito em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, conforme 

previsto no art. 1.006 da CNGC-MT.

 “Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.”

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31434 Nr: 1199-84.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO AS 

PARTES para manifestarem sobre o retorno dos autos, devendo requerer 

o que de direito em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, conforme 

previsto no art. 1.006 da CNGC-MT.

 “Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.”

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31452 Nr: 1216-23.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NOGUEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO AS 

PARTES para manifestarem sobre o retorno dos autos, devendo requerer 

o que de direito em 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, conforme 

previsto no art. 1.006 da CNGC-MT.

 “Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.”

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31455 Nr: 1219-75.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMON BUENO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, RAFAEL 

PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO A PARTE 

REQURIDA para, no prazo de 10 (dez) dia , manifestar quanto a certidão 

do oficial de justiça e p. 161.

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33922 Nr: 35-16.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA-MEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILZA HELENA GUEDES SILVA - 

OAB:242095

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Procedo, neste ato, com a juntada de Acórdão proferido nos presentes 

autos. Destarte, nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar as partes do retorno dos autos da instância superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34293 Nr: 228-31.2015.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTINO VIEIRA DE REZENDE FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Procedo, neste ato, com a juntada de Acórdão proferido nos presentes 

autos. Destarte, nos termos da legislação vigente e com espeque no que 

dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o 

Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes autos com a finalidade 

de: intimar as partes do retorno dos autos da instância superior.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34667 Nr: 379-94.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUMIR FREITAS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA KELLY CHAVES 

SBRISSA - OAB:8.963

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO O 

DENUNCIADO para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar Memoriais 

Finais em forma de Alegações Escritas.

Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35138 Nr: 403-42.2012.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONOFRE NOGUEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:7675MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO O 

DENUNCIADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar Memoriais 

Finais em forma de Alegações Escritas.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39572 Nr: 1396-97.2017.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO A PARTE 

AUTORA para, no prazo de 10 (dez) dias , requerer o que entende por 

direito, sob pena de arquivamento.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42664 Nr: 986-05.2018.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO A PARTE 

AUTORA para manifestar nos autos, devendo requerer o que de direito em 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento, conforme previsto no art. 

1.006 da CNGC-MT.

 “Art. 1.006. Transitada em julgado a sentença e decorridos 15 (quinze) 

dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de 

executá-la, os autos serão arquivados.”

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43553 Nr: 1399-18.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MARTA RIBEIRO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENIA CRISTINA BORGES - 

OAB: 16122-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO A PARTE 

EXEQUENTE para, no prazo de 10 (dez) dia , manifestar quanto o 

pagamento realizado pela parte adversa à p. 59/60.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44098 Nr: 1613-09.2018.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VENANCIO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO A PARTE 

AUTORA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste quanto o 

retorno da Carta Precatória.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3401 Nr: 588-78.2006.811.0110

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDB, SFDM, JAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RODRIGUES 

FONSECA FILHO - OAB:5.751/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:, SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - OAB:3924-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O prazo de suspensão deferido a p. 503 escoou e, até o presente 

momento este nada requereu. Assim, nos termos do art. 203, § 4º do 

CPC/15, bem como no que dispõe o Provimento 56/2007 - CGJ/MT, 

IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO A EXEQUENTE para, no prazo de 10 

(dez) dias manifestar nos autos requerendo o que de direito, sob pena de 

arquivamento.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20676 Nr: 1338-80.2006.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PEREIRA GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA 

- OAB:10075-MT, WALLACE RIBEIRO BRAGA - OAB:5887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO AS 

PARTES para, no prazo de 10 (dez) dias, requererem o que entendem por 

direito, sob pena de arquivamento.

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 22793 Nr: 353-43.2008.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EUNICE MARTINS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC/15, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, IMPULSIONO O FEITO, INTIMANDO AS 

PARTES para, no prazo de 10 (dez) dias, requererem o que entendem por 

direito, sob pena de arquivamento.

Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31313 Nr: 1078-56.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOLINA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31364 Nr: 1129-67.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO FERREIRA VILLAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31402 Nr: 1167-79.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMA LEMES CHAVEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31443 Nr: 1206-76.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM GONÇALVES SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31456 Nr: 1220-60.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS BERNARDES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 
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DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31465 Nr: 1229-22.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÂNIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31518 Nr: 1286-40.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOZAIR LESSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31614 Nr: 1382-55.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31617 Nr: 1385-10.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSDETE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31633 Nr: 1400-76.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOMINGOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747, MARCELO BATISTA DE FARIA - OAB:/MT 26.869

 INTIMAR AS PARTES PARA MANIFESTAREM SOBRE O RETORNO DOS 

AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31695 Nr: 1461-34.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANIZIO ALMEIDA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SETAE - SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

E ESGOTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, FRANCINE CAROLINA SANTOS SILVA MEIRA - 

OAB:274.062/SP, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT, 

RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRA ARAÚJO OLIVEIRA - 

OAB:9.747

 INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAR SOBRE O RETORNO 

DOS AUTOS DA INSTÂNCIA SUPERIOR EM 10 DIAS.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000143-86.2019.8.11.0110

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILTON DE SOUZA E SILVA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPINÁPOLIS SENTENÇA Processo: 

1000143-86.2019.8.11.0110. EXEQUENTE: ADEILTON DE SOUZA E SILVA 

- ME EXECUTADO: ROBSON JOSE DA SILVA Vistos, etc. Com Resolução 

do Mérito->Extinção da execução ou do cumprimento da sentença. 

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e 

decido. Trata-se de Ação de Execução impetrada por ADEILTON DE 

SOUZA E SILVA - ME em face de ROBSON JOSE DA SILVA referente à 

cobrança de duplicatas (Id nº 19149200), conforme (Id nº 19148684). 

Verifica-se que compareceu nesta escrivania a parte demandante para 

informar que a parte requerida quitou integralmente o valor da dívida 

destes autos, conforme certidão (Id nº 27964612). Como se trata de título 

executivo extrajudicial é certo que somente a quitação da dívida, a 

transação, a compensação ou a renúncia ao crédito permite a extinção. 

Vislumbra-se que nos presentes autos houve a devida quitação, conforme 

Id nº 27964629. Portanto: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a 

petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado 

obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o 

exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer à prescrição intercorrente. 

Negritei. Dispositivo. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO DO PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, uma vez que satisfeita a obrigação tratada 

nestes autos. Lys Meire Toda Paiva Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por 

sentença a decisão da Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 

9099/95. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Campinápolis – MT, 17 de janeiro de 2020. Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva Juiz de Direito

Comarca de Cláudia

Diretoria do Fórum
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Portaria

PORTARIA Nº 3/2020-CLA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, MMª. 

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, 

ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 

ETC...

RESOLVE:

 DESIGNAR FERNANDA COVATTI MARQUES , matrícula n 29804, portador 

do RG 20981082 e CPF n. 020.928.681-44, servidora efetiva, para 

exercer, em comissão, o cargo de Assessor de Gabinete I, do Gabinete da 

Vara Única da Comarca de Cláudia - SDCR, a partir da publicação desta 

Portaria.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Cláudia, 3 de janeiro de 2020.

Thatiana dos Santos

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

PORTARIA N. 1/2020-CLA

 A Doutora Thatiana dos Santos , Juíza de Direito e Diretora do Foro da 

Comarca Cláudia, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, no 

uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 EXONERAR FERNANDA COVATTI MARQUES, matrícula n. 29804, 

portadora do RG 20981082 SSP/MT e CPF n.020.928.681-44, do cargo de 

Assessora de Gabinete I, do Gabinete da Juíza da Comarca de Cláudia, a 

partir de 03/01/2020, tendo em vista sua nomeação para o cargo de 

Técnico Judiciário-PTJ, Ato n. 1646/2019-CRH.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Cláudia, 03 de janeiro de 2020.

 Thatiana dos Santos

 Juíza de Direito e Diretora do Foro

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000413-40.2019.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERENTE)

SANDRO VIDAL (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA COMARCA 

DE CLÁUDIA GABINETE Autos nº 1000413-40.2019.8.11.0101 “Vistos. 1. 

Considerando que a testemunha não reside mais nesta Comarca, 

conforme certidão do Oficial de Justiça (id.28018002), devolva-se os 

autos ao Juízo Deprecante com as cautelas de estilo.”. Cláudia, 22 de 

janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106813 Nr: 3219-02.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEJALMAR JOSE NUERNBERG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE 

INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - 

OAB:21114/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUIS WERNER - 

OAB:OAB/MT 6298-A, JONAS MOLINARI ARAUJO - OAB:25238-O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106371 Nr: 3041-53.2018.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO CARLOS SALERMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:10947/PA, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

Juizado Especial e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000060-34.2018.8.11.0101

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ANTONIO FACCIN JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY FRANCISCO NOVAES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 55/2007-CGJ/MT, 

procedo a intimação do advogado da parte requerente acerca da 

designação da Audiência de Conciliação para o dia 13/05/2020 Hora: 

13:30, na sede deste Juizado Especial.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 80705 Nr: 2572-29.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: QKM, MGKL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INAÍTA GOMES RIBEIRO SOARES 

CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 80705

Vistos,

DEFIRO o pedido de desarquivamento.

INTIME-SE a parte para que requeira o que entender de direito.

Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem manifestação, ARQUIVEM-SE 

os autos.

CUMPRA-SE.

De Juína para Colniza/MT, 20 de janeiro de 2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96763 Nr: 1577-45.2019.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton Alexandro dos Reis Costa, DEYVIDI 

BATISTA DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO GUTJAHR DOS 

SANTOS - OAB:16.496/MT

 Vistos,

RECEBO o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) nos autos, o que faço 

com espeque no art. 593 do CPP.

Tendo em vista a apresentação de razões e contrarrazões ao recurso, 

ENCAMINHEM-SE os autos ao e. Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 74964 Nr: 2423-67.2016.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TJdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE BARNEZE - 

OAB:2660

 Vistos,(...) Para além da gravidade dos fatos apurados neste processo, 

extrai-se dos antecedentes criminais do acusado que ele responde a mais 

uma ação penal pelo crime de posse ilegal de arma de fogo nesta Comarca 

(autos sob o Código 94148), e é investigado em 40 inquéritos policiais 

pelos crimes de homicídio - tentado, simples, qualificado e privilegiado -, 

estelionato, lesão corporal, falsidade ideológica, esbulho possessório, 

dano qualificado, sequestro e cárcere privado, roubo, latrocínio, estupro 

de vulnerável e outros (Códigos: 62650, 62649, 39802, 61099, 42272, 

62647, 37762, 42195, 61856, 66439, 60393, 66579, 66608, 66586, 42191, 

37401, 63823, 62343, 62348, 70407, 67916, 65912, 65767, 66651, 62345, 

61814, 41164, 71936, 70380, 70839, 69354, 68865, 65775, 65804, 65777, 

65778, 65804, 65764, 65772 e 42201), o que demonstra, de forma 

cristalina, sua conduta reiterada na prática de delitos. Portanto, 

configurando-se mais um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, 

consistente na garantia da ordem pública.

No mais, analisando detidamente os autos, e revistando o aporte fático 

utilizado para decretar a prisão preventiva de ref. 10, tenho que a 

circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, a Defesa não 

aportou nos autos nenhum elemento novo ou documento comprobatório 

que viesse a justificar a alteração daquela decisão.

 Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva.

Por fim, VISTA ao Ministério Público para se manifestar quanto a certidão 

negativa de ref. 35.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

De Juína para Colniza-MT.

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 84430 Nr: 4864-84.2017.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPA, RWAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RODRIGUES COSTA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

VISTA ao Ministério Público.

Após, concluso para deliberações.

De Juína para Colniza/MT, 21 de janeiro de 2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000655-05.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELSON SIMOES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

ROBSON LEANDRO DE JESUS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha 

complemente o valor referente a diligência de Oficial de Justiça, uma vez 

que a inicial aponta duas partes exequentes em endereços distintos e que 

serão distribuídos separadamente. COTRIGUAÇU, 22 de janeiro de 2020. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000656-87.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID PEREIRA MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

CELMO MOURA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que complemente o 

valor da diligência de Oficial de Justiça, uma vez que o endereço apontado 

na inicial fica no bairro Ouro Verde dos Pioneiros, cujo valor para diligência 

é de R$ 211,80, comprovando nos autos. COTRIGUAÇU, 22 de janeiro de 

2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 

59, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000709-68.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. PIRES MOREIRA EIRELI - ME (EXECUTADO)

NEROCI MATTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha 

complemente o valor referente a diligência de Oficial de Justiça, uma vez 

que a inicial aponta duas partes exequentes em endereços distintos no 

município de Juruena/MT e que serão distribuídos separadamente. 
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COTRIGUAÇU, 22 de janeiro de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000707-98.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CHRISTIANE LEITE DA SILVA 70275092100 (EXECUTADO)

J. VIEIRA ALVES & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha 

complemente o valor referente a diligência de Oficial de Justiça, uma vez 

que a inicial aponta duas partes exequentes em endereços distintos no 

município de Juruena e que são distribuídos separadamente pelo sistema. 

COTRIGUAÇU, 22 de janeiro de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000715-75.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARXSIEL DE SOUZA BRAGA (EXECUTADO)

JOSIMAR GONCALVES DA CRUZ (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha 

complemente o valor referente a diligência de Oficial de Justiça, uma vez 

que a inicial aponta duas partes exequentes em endereços distintos nos 

municípios de Juruena e Cotriguaçu, que são distribuídos separadamente 

pelo sistema. COTRIGUAÇU, 22 de janeiro de 2020. CARLOS ROBERTO 

BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória 

Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000714-90.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE OAB - RO10592 (ADVOGADO(A))

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS SALVINO DA SILVA (EXECUTADO)

ANGELITA MARIA RODRIGUES (EXECUTADO)

MARIA APARECIDA MENDONCA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para que recolha 

complemente o valor referente a diligência de Oficial de Justiça, uma vez 

que a inicial aponta duas partes exequentes em endereços distintos no 

município de Juruena e que são distribuídos separadamente pelo sistema. 

COTRIGUAÇU, 22 de janeiro de 2020. CARLOS ROBERTO BERTUCINI 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, 

COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000090-41.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN FAGNER DE LIMA BRASIL (REQUERIDO)

 

S E N T E N Ç A Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada 

“Busca e apreensão” ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA contra ALAN FAGNER DE LIMA BRASIL. Narra a 

Inicial que a parte-requerida integra o grupo/cota de consórcio nº 

8910/122, administrado pela parte-autora e, por força da contemplação da 

cota consorcial, adquiriu o seguinte veículo: MARCA: RENAULT, TIPO: 

Veículos; MODELO: SANDERO STEPWAY, CHASSI:93YBSR86KEJ366491, 

COR: BRANCA, ANO: 2014/2014, PLACA: QBA4346, RENAVAN: 

1009729176 Explica-se que com a referida aquisição e para garantir o 

grupo da dívida remanescente após a contemplação, a parte-requerida 

assinou o Contrato com Garantia de Alienação Fiduciária, transferindo à 

Administradora o domínio resolúvel e a posse indireta do bem descrito, 

tornando-se assim, enquanto devedor, o possuidor e depositário do bem. 

Ocorre que, segundo o narrado, que a parte-requerida tornou-se 

inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 

12.11.2018, incorrendo em mora desde então. Determinada a emenda à 

Inicial para que fosse juntada aos autos a interpelação válida da 

parte-requerida. Devidamente intimada, a parte-autora peticionou 

argumentando a validade da constituição em mora realizada através de 

Instrumento de Protesto, requerendo o deferimento da “liminar”. É, ao que 

parece, o necessário a ser destacado. II FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, 

constata-se que a parte-requerida integra o grupo/cota de consórcio nº 

8910/122, conforme documento juntado. Todavia, verifica-se que, mesmo 

aditando a Inicial, a mora da parte-requerida não foi devidamente 

comprovada. Pois bem. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem 

o entendimento de que, em se tratando de alienação fiduciária, a mora 

pode ser comprovada por meio de protesto de título ou notificação 

extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos – 

entregue no domicílio do devedor -, sendo, neste último caso, dispensada 

a notificação pessoal. Neste sentido, extraem-se os seguintes 

precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO 

DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NÃO RECEBIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ. 

REVISÃO DE ENTENDIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O tribunal local decidiu 

de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido 

de que é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do 

devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal 

e com aviso de recebimento (AgRg no AG nº 1.315.109/RS, Quarta Turma, 

Rel. o Min. Raul Araújo, DJe 21/3/2011). 2. Ao declarar a falta de 

recebimento da notificação do devedor, o acórdão recorrido o fez com 

base na apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, sendo 

inviável rever tais conclusões em sede de recurso especial, nos termos 

da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 

491.676/PR, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 

11/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU POR PROTESTO DO TÍTULO. 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 

1. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, na alienação 

fiduciária, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título 

ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do Cartório de Títulos e 

Documentos, entregue no endereço do domicílio do devedor" (AgRg no 

AREsp 41.319/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado 
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em 03/09/2013, DJe 11/10/2013). 2. O Tribunal estadual firmou o 

entendimento de que não há prova do recebimento da notificação de 

constituição em mora do financiado, conclusão que não pode ser 

apreciada nesta Corte, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 512.316/RS, Relator o Ministro 

Luis Felipe Salomão, DJe de 1º/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL EM 

AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO 

NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE 

AUTORA. 1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a 

constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço 

constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que 

não pessoalmente pelo devedor. Precedentes. Conclusão da Corte local 

que se amolda à jurisprudência pacífica deste STJ a autorizar a aplicação 

da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 

467.074/RS, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 4/9/2014). No presente 

caso, a demonstração de prévia constituição de mora da parte-requerida 

não aconteceu nos autos, já que a notificação extrajudicial não foi 

recebida por ela, tendo em vista que, ao analisar os documentos, 

percebe-se que o destinatário não retirou o objeto na Unidade dos 

Correios. Consta, ainda, que a parte-autora juntou aos autos cópia do 

instrumento de protesto de título por Edital datado de 19.08.2019. Contudo, 

é admitido que a comprovação da mora seja efetuada pelo protesto do 

título por edital, desde que, evidentemente, sejam esgotados todos os 

meios de localização do devedor. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL. 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO 

DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO POR 

EDITAL. 1.- De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal a mora 

constitui-se ex re nas hipóteses do art. 2.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 

911/69, ou seja, uma vez não paga a prestação no vencimento, já se 

configura a mora do devedor, que deverá ser comprovada por carta 

registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou 

pelo protesto do título, a critério do credor. 2.- A jurisprudência desta Corte 

considera válido, para esse efeito, o protesto do título efetivado por edital, 

desde que comprovado nos autos que foram esgotadas todas as 

tentativas para a localização do devedor, o que não ocorreu, conforme 

consta do Acórdão recorrido. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no 

AREsp n. 368.734/SC, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe 10/10/2013). 

A nova redação do art. 2°, §2º, do Decreto Lei 911/69 (alterado pela Lei 

13.043/14), dispõe que a comprovação da mora pode se dar por carta 

registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura 

do aviso seja do próprio devedor. Daí que o instrumento de protesto 

juntado é inábil para comprovar a constituição em mora do devedor. 

Assim, reputam-se inválidos os documentos juntados, considerando que a 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente. Essa é a atual linha de raciocínio do e. TJMT, 

consoante arestos abaixo transcritos: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE 

TENTATIVA VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA 

DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE 

CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO 

- INDEFERIMENTO DA INICIAL – DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO 

IMPROVIDO. A comprovação da mora é condição imprescindível para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a 

publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da 

constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a 

jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa 

notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios 

possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou 

comprovado. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso 

não comporta reparo se atacada mediante a reiteração dos argumentos já 

apresentados nas razões do Recurso de Apelação e devidamente 

analisados no pronunciamento judicial. (Ag 131153/2017, DESA. CLARICE 

CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018). Sendo a parte devidamente 

intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu 

cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por 

indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, I e art. 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. (Ap 157343/2017, 

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

- NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR MAS DEVOLVIDA 

PELO MOTIVO "NÃO EXISTE O NÚMERO" - PROTESTO DO TÍTULO POR 

EDITAL - NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - PRECEDENTES DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não chegou a ser 

entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com 

cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora. A 

intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que 

foram esgotados todos os meios para a localização do devedor. (Ap 

146155/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO 

DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "AUSENTE" - PROTESTO DO 

TÍTULO POR EDITAL MAIS DE UM ANO APÓS ESSA TENTATIVA - NÃO 

ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - MORA NÃO 

COMPROVADA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SÚMULA 72 DO STJ - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A intimação mediante protesto por edital só é 

admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a 

localização do devedor. A comprovação da mora é imprescindível à busca 

e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ). (Ap 

144523/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 

06/02/2018). Portanto, não há falar em preenchimento do requisito objetivo 

para a procedibilidade da Busca e Apreensão. III DISPOSITIVO Ante o 

exposto, INDEFERE-SE a petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, 

EXTINGUINDO-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no artigo 485, inciso I, do CPC. CONDENA-SE a parte-autora 

ao pagamento das custas remanescentes, se houver. DESCABIDOS 

honorários advocatícios, considerando a inexistência de citação da 

parte-requerida. IV DELIBERAÇÕES FINAIS Transitada em julgado, se nada 

for requerido, ARQUIVAR os autos. Publicar. Intimar. Cumprir.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000001-81.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DILMAR FERIGOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA OAB - MT0016604A (ADVOGADO(A))

THIAGO PERTILE BORDA OAB - MT0021017A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR FRANCISCO DE MATOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e 

com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da 

CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para efetue o pagamento 

das custas de distribuição de carta precatória e diligência de Oficial de 

justiça, comprovando nos autos. COTRIGUAÇU, 22 de janeiro de 2020. 

CARLOS ROBERTO BERTUCINI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO VARA 

ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: Avenida Angelin Saia, 59, 

Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: 

(66) 35551586

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000579-78.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLEIDE VIEIRA DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos.. Não obstante o veiculado, não se encontrou documento do INSS 

indeferindo o pleito da parte-autora. Encontrou-se documento com o 

requerimento (ID 24201859), bem como a concessão a duas filhas (ID 

24201476), mas não a negativa do INSS quanto ao pleito da requerente. 

Como não houve explicação quanto a isso, cabe à parte-autora 

pormenorizar o ponto. Assim, cumprir o acima indicado, no prazo de 15 

dias. Após, conclusos.
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 26651 Nr: 2021-87.2005.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ALTO JURUENA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 Vistos...

Ante o atual cenário processual, conclui-se pela possibilidade da 

suspensão do processo (art. 40 da LEF), motivo pelo qual, DEFERE-SE o 

requerimento da parte-exequente.

 Assim, à SECRETARIA:

1. INTIMAR a Exequente sobre a suspensão;

2. Manter o processo suspenso por 1 ano;

3. Após isso, sem necessidade de nova intimação, AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, começando a fluir o prazo prescricional desde o fim do 

primeiro ano, mesmo que não tenha havido novo despacho ou efetiva 

inserção em “arquivo”;

4. Após, transcorrido o prazo prescricional (05 anos a contar do último dia 

de suspensão), à Exequente para manifestação;

5. Após (ou havendo algum requerimento), conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 18 de dezembro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33462 Nr: 10-12.2010.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176/A, EDSON EMILIA DA ROCHA - OAB:22746/O, 

LUCIANO BOABAID BERTAZZO - OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que 

complemente o valor referente a diligência de Oficial de Justiça, uma vez 

que o endereço apontado na inicial pertence ao município de Juruena, cujo 

valor é R$ 432,00, conforme de fls. 75, comprovando nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 28430 Nr: 1352-97.2006.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA ALTO JURUENA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO ANTONIO DE LIMA - 

OAB:3212/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante o atual cenário processual, conclui-se pela possibilidade da 

suspensão do processo (art. 40 da LEF), motivo pelo qual, DEFERE-SE o 

requerimento da parte-exequente.

 Assim, à SECRETARIA:

1. INTIMAR a Exequente sobre a suspensão;

2. Manter o processo suspenso por 1 ano;

3. Após isso, sem necessidade de nova intimação, AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, começando a fluir o prazo prescricional desde o fim do 

primeiro ano, mesmo que não tenha havido novo despacho ou efetiva 

inserção em “arquivo”;

4. Após, transcorrido o prazo prescricional (05 anos a contar do último dia 

de suspensão), à Exequente para manifestação;

5. Após (ou havendo algum requerimento), conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 18 de dezembro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33574 Nr: 114-04.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

SARA TONEZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR RIBEIRO PINTO, JOSÉ ANTONIO DE 

SOUZA GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - OAB:OAB/MT 

9.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:OAB/MT 9.659-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 52/2007, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a assistente de acusação para 

apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 34283 Nr: 702-11.2010.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. MAXIMIANO DA SILVA - EPP, ANTONIO 

MAXIMIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante o atual cenário processual, conclui-se pela possibilidade da 

suspensão do processo (art. 40 da LEF), motivo pelo qual, DEFERE-SE o 

requerimento da parte-exequente.

 Assim, à SECRETARIA:

1. INTIMAR a Exequente sobre a suspensão;

2. Manter o processo suspenso por 1 ano;

3. Após isso, sem necessidade de nova intimação, AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, começando a fluir o prazo prescricional desde o fim do 

primeiro ano, mesmo que não tenha havido novo despacho ou efetiva 

inserção em “arquivo”;

4. Após, transcorrido o prazo prescricional (05 anos a contar do último dia 

de suspensão), à Exequente para manifestação;

5. Após (ou havendo algum requerimento), conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 18 de dezembro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 63857 Nr: 671-49.2014.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ante o atual cenário processual, conclui-se pela possibilidade da 

suspensão do processo (art. 40 da LEF), motivo pelo qual, DEFERE-SE o 

requerimento da parte-exequente.

 Assim, à SECRETARIA:

1. INTIMAR a Exequente sobre a suspensão;
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2. Manter o processo suspenso por 1 ano;

3. Após isso, sem necessidade de nova intimação, AO ARQUIVO 

PROVISÓRIO, começando a fluir o prazo prescricional desde o fim do 

primeiro ano, mesmo que não tenha havido novo despacho ou efetiva 

inserção em “arquivo”;

4. Após, transcorrido o prazo prescricional (05 anos a contar do último dia 

de suspensão), à Exequente para manifestação;

5. Após (ou havendo algum requerimento), conclusos.

 Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 18 de dezembro de 2019.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34073 Nr: 493-42.2010.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCI VIEIRA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REI DA MECÂNICA - D. L. F. DE OLIVEIRA 

PEÇAS E SERVIÇOS, SOLANGE APARECIDA N. DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT, FLORENTINO APARECIDO MARTINS - OAB:OAB/MT 

9.659-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nos termos do artigo 5°, § 3°, do Provimento n° 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte autora, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

1.113,59 (Um mil e cento e treze reais e cinquenta e nove centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 86. Este valor 

deverá ser lançado separado, sendo R$ 556,78 ( Quinhentos e cinquenta 

e seis reais e setenta e oito centavos ), para o recolhimento das custas e 

R$ 556,78 ( Quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos 

). Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE, (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor. O sistema vai gerar o Boleto. 

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga (cópia 

da guia e comprovante de pagamento) no protocolo geral de Fórum aos 

cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. Fica vossa senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e ou 

taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF, da parte autora dos 

autos, junto a dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no 

artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000739-06.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JOSEFA CAMILO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE CAMILO MENDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000739-06.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

JOSEFA CAMILO DA SILVA REQUERIDO: TATIANE CAMILO MENDES 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição intitulada “Ação de substituição 

de curatela com pedido de antecipação de tutela” ajuizada pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, em substituição processual de Josefa 

Camilo da Silva, contra Tatiane Camilo Mendes. Depreende-se da Inicial 

que Josefa é portadora de “deficiência mental”, situação que já culminou 

na decretação de sua interdição, conforme sentença proferida nos autos 

do processo nº. 396/96 (Comarca de Pimenta Bueno/RO), nomeando-se 

como curadora, à época, sua genitora, Sra. Maria Eudocia da Silva. Ocorre 

que a Sra. Maria Eudocia da Silva faleceu em 11.06.2017, conforme 

certidão de óbito juntada aos autos, razão pela qual urge regularização da 

situação, com a consequente nomeação de nova curadora. O Ministério 

Público indica como curadora a Sra. Tatiane Camilo Mendes, filha de 

Josefa Camilo da Silva, apontando, inclusive, que este é o desejo de 

Tatiane e que os seus irmãos (também filhos de Josefa) estão de acordo. 

Por fim o Ministério Público indica a desnecessidade de “maior dilação 

probatória”, considerando que a Sra. Josefa já é interditada, conforme 

sentença transitada em julgado e anotada em seu registro civil. Com estas 

razões, ajuizou-se a presente demanda, visando, em sede de tutela 

provisória de urgência antecipada, à substituição da curatela à 

requerente. Com a Inicial, documentos. Estas eram as informações 

existentes, estando o processo concluso para análise quanto à 

possibilidade da concessão de tutela provisória de urgência antecipada. II 

FUNDAMENTAÇÃO Verificando-se aparentemente atendido os conteúdos 

dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, não sendo o caso de indeferimento 

(art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. Quanto ao benefício da “gratuidade 

da Justiça” (art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é 

situação imutável, bem com não é imune a discussões no bojo do 

processo. Pois bem. Acerca do Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

necessário tecer alguns comentários. A Lei 13.146/2015, possuiu como 

base, como disposto nos artigos 6° e 84, a desconstrução da “ideologia” 

de que uma pessoa portadora de deficiência não tem a plena capacidade 

civil. Transcreve-se: Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade 

civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir união estável; II - 

exercer direitos sexuais e reprodutivos; III - exercer o direito de decidir 

sobre o número de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre 

reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo 

vedada a esterilização compulsória; V - exercer o direito à família e à 

convivência familiar e comunitária; e VI - exercer o direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. Art. 84. A pessoa com deficiência 

tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o Quando 

necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, 

conforme a lei. § 2o É facultado à pessoa com deficiência a adoção de 

processo de tomada de decisão apoiada. § 3o A definição de curatela de 

pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará 

o menor tempo possível. § 4o Os curadores são obrigados a prestar, 

anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço 

do respectivo ano. Neste sentido, o Estatuto da Pessoa com Deficiência 

alterou inúmeros dispositivos presentes no sistema normativo, podendo-se 

citar que as modificações mais relevantes são as referentes à questão da 

capacidade das pessoas (artigos 3º e 4º do Código Civil). Nota-se que as 

normas ali presentes buscam efetivar os direitos e liberdades 

fundamentais das pessoas com algum tipo de deficiência (art. 1º, Lei nº 

13.146/2015), as quais, em razão de algum tipo de impedimento, 

encontram barreiras para a efetivação de sua participação na sociedade 

em igualdade de condições com os demais indivíduos. No mesmo sentido, 

mas com fundamentos diferentes, o art. 5º, § 1º, da Constituição Federal 

de 1988, dispõe que “as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”, sendo que, ao ler o texto da nova 

lei. Neste interim, mesmo antes da vigência do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, havia normas constitucionais que visavam a proteger os 

interesses destes indivíduos, sendo que a Lei nº 13.146/2015 

regulamentou de forma mais expressa os direitos, garantias e liberdades. 

II.1 DA CURATELA ESPECÍFICA Anteriormente, o Código Civil, ao disciplinar 

a capacidade das pessoas naturais, tratava o tema da seguinte forma: 

Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil: I - os menores de dezesseis anos; II - os que, por enfermidade 

ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a 

prática desses atos; III - os que, mesmo por causa transitória, não 

puderem exprimir sua vontade. Art. 4º São incapazes, relativamente a 

certos atos, ou à maneira de os exercer: II - os ébrios habituais, os 

viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o 

discernimento reduzido; III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental 

completo; Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por 

legislação especial. Contudo, com o advento do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, houve a revogação dos três incisos do art. 3º, o qual conta, 

agora, apenas com seu caput, no qual prevê a única hipótese de 

incapacidade absoluta para o menor de 16 anos. Quanto aos relativamente 

incapazes, esta se limita às seguintes hipóteses: 1) maiores de 16 e 

menores de 18 anos; 2) ébrios habituais; 3) viciados em tóxicos; 4) 
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aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir 

sua vontade; e 5) pródigos, nos termos da nova redação do art. 4º. Ou 

seja, atualmente os deficientes, sejam aqueles com discernimento 

reduzido ou sem desenvolvimento mental completo, são considerados 

plenamente capazes para os atos da vida civil, tendo-se em vista que a 

capacidade é a regra geral e a incapacidade se limita aos casos dispostos 

nos dois artigos supracitados. Ao analisar a Lei nº 13.146/2015, 

verifica-se, inclusive, que toda sua dinâmica legislativa é no sentido de 

garantir a igualdade de direitos e condições para as pessoas com 

deficiência. Assim, em diversos dispositivos desta lei há a tentativa de 

quebrar o paradigma existente em nosso corpo social, de que o portador 

de doença mental é um cidadão de segunda classe. (REQUIÃO, Maurício. 

Estatuto da Pessoa com Deficiência altera regime civil das incapacidades. 

R e v i s t a  C o n s u l t o r  J u r í d i c o .  D i s p o n í v e l  e m : 

http://www.conjur.com.br/2015-jul-20/estatuto-pessoa-deficiencia-altera-r

egime-incapacidades. Acesso: 19 de setembro de 2017). Para o presente 

tema, importante citar novamente o artigo 6º, que dispõe claramente que “a 

deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa”. Ainda, o artigo 

84 assegura o exercício da capacidade em iguais condições com os 

outros indivíduos, concluindo-se que, como regra geral, não é cabível a 

realização de discriminações ou limitações. Com estas alterações, 

portanto, o conceito da capacidade civil foi reconstruído e ampliado. 

Contudo, ainda há a possibilidade de submeter as pessoas com 

deficiência à curatela, porém somente em situações extraordinários, como 

forma de aplicação de medida protetiva, conforme forem analisadas as 

circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 84 do Estatuto das 

Pessoas com Deficiência. Neste mesmo sentido ensina Paulo Lobo: Porém, 

em situações excepcionais, a pessoa com deficiência mental ou intelectual 

poderá ser submetida a curatela, no seu interesse exclusivo e não de 

parentes ou terceiros. Essa curatela, ao contrário da interdição total 

anterior, deve ser, de acordo com o artigo 84 do Estatuto da Pessoa com 

Deficiência, proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso 

‘e durará o menor tempo possível’. Tem natureza, portanto, de medida 

protetiva e não de interdição de exercício de direitos” (LOBO, Paulo. Com 

avanços legais, pessoas com deficiência mental não são mais incapazes. 

Revista Consultor Jurídico. Disponível em: Acesso em: 19 de setembro de 

2017). Salienta-se que, diferente da interdição total que ocorria antes da 

mudança legislativa em questão, a curatela afeta somente os atos de 

natureza patrimonial e negocial, não abrangendo “o direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto” (art. 85 da Lei nº 13.146/2015). Neste interim, nem 

seria mais correto se falar em interdição, mas sim em curatela específica, 

uma vez que aquela sempre se referiu a vedação do exercício de todos 

os atos da vida civil pelo deficiente. Ademais, todas as regras que 

surgiram ou foram modificadas com o Estatuto das Pessoas com 

Deficiência devem ser interpretadas com base na Convenção sobre 

Direitos das Pessoas com Deficiência, a qual possui status de emenda 

constitucional, e prevê a condição de igualdade destas pessoas com as 

demais, com a ressalva de que os Estados devem assegurar medidas de 

proteção para efetivar a igualdade material, desde que respeitem as 

regras do direito internacional de direitos humanos - em nosso caso, tal 

salvaguarda é a nomeação de curador à pessoa com deficiência e a 

tomada de decisão apoiada. II.2 DO CASO CONCRETO No caso dos autos, 

é desnecessário analisar se Josefa Camilo da Silva se amolda ou não a 

definição dada pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 

segundo, eis que tal análise já foi feita nos autos do processo nº. 396/96 

(Comarca de Pimenta Bueno/RO), culminando na prolação de sentença 

que decretou a interdição de Josefa, constando, inclusive, em seu registro 

civil, conforme pode ser visto nos autos. O que se deve discutir é a 

necessidade de substituição da curadora, bem como qual pessoa seria 

mais adequada para exercer a função, a fim de salvaguardar os direitos 

de Josefa. Pois bem. Em uma análise de cognição sumária, ínsita à atual 

fase processual, verifica-se a necessidade de substituição da curadora, 

considerando que a Sra. Maria Eudocia da Silva (atual curador) faleceu, 

conforme certidão de óbito juntada aos autos. Quanto a quem seria a 

pessoa mais adequada para exercer a curatela, concorda-se com a 

indicação do Ministério Público, haja vista a relação de parentesco e os 

laços afetivos possivelmente existentes entre mãe e filha, levando-se em 

conta, inclusive, que é este o desejo de Tatiane, conforme Termo de 

Declarações prestado no âmbito do Ministério Público. Conclui-se, 

portanto, pelo deferimento da tutela provisória de urgência antecipada, 

substituindo-se a curadora Maria Eudocia da Silva pela curadora Tatiane 

Camilo Mendes, para que esta possa, desde já, adotar as medidas legais 

para proteção dos direitos e interesses da interditada. III DISPOSITIVO 

Ante o exposto, sempre frisando o caráter provisório, precário e 

contemporâneo (atualidade) desta decisão, DEFERE-SE O PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para que seja 

conferida a TATIANE CAMILO MENDES, a CURATELA ESPECÍFICA 

PROVISÓRIA de JOSEFA CAMILO DA SILVA. DEIXA-SE de designar a 

audiência prevista no art. 751 do CPC, considerando a desnecessidade de 

entrevista da curatelada, conforme explicitado acima. Ressalta-se que a 

não designação de audiência de entrevista da curatelada não tolherá seu 

direito à manifestação (contraditório e ampla defesa), pois será aberta a 

possibilidade de constituição de advogado ou, caso necessário, será 

nomeado advogado dativo para defesa de seus direitos. IV 

DELIBERAÇOES FINAIS Portanto, à SECRETARIA para: 1. EXPEDIR o Termo 

de Curatela Provisória em nome de TATIANE CAMILO MENDES; 2. 

CIENTIFICAR o Ministério Público acerca da presente decisão; 3. INTIMAR 

PESSOALMENTE a curadora TATIANE CAMILO MENDES e a curatelada 

JOSEFA CAMILO DA SILVA acerca da presente decisão. NO MESMO 

MANDADO, JOSEFA CAMILO DA SILVA deve ser intimada para, querendo, 

constituir advogado para atuar na defesa de seus direitos; a. Inexistindo 

condições para constituição de advogado e se for de seu interesse, 

poderá ser nomeado advogado dativo, devendo ser informado ao Oficial 

de Justiça neste caso; b. Havendo expressa manifestação de interesse 

na nomeação de advogado dativo ou decorrido o prazo de 20 (vinte) dias 

sem juntada de petição por parte de advogado constituído, NOMEAR 

advogado dativo para atuar nos interesses da curatelada JOSEFA, a partir 

da lista constante da Secretaria (obedecendo, como sempre, à 

alternância); c. Em seguida, INTIMAR o advogado nomeado para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto ao teor da nomeação. 

Aceitando-a, deverá apresentar manifestação concordando ou 

eventualmente impugne o pedido (art. 752, do CPC). 4. Juntada 

manifestação pelo advogado, seja ele constituído ou dativo nomeado, 

VISTAS ao Ministério Público, fazendo conclusos posteriormente. Intimar. 

Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000207-32.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA OAB - MT11681-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Como houve contestação, tem-se por resistida a pretensão da 

parte-autora, razão pela qual perde relevância a discussão acerca do 

requerimento específico. A contestação, em “defesa indireta de mérito”, 

alegou prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precedeu o ajuizamento. Impugnação apresentada, tecendo comentários 

sobre a contestação. No tocante à prescrição, embora mais pertença à 

discussão meritória, vê-se que não há pedido referente a valores 

anteriores ao prazo indicado, pois a retroatividade do quanto pleiteado iria 

até a data do pedido administrativo, o qual não foi feito no prazo apontado 

pelo INSS. Assim, deve ser afastada a aludida preliminar. Não é caso de 

julgamento antecipado (arts. 354 a 356, ambos do CPC), por haver 

necessidade de atividade probatória. Sendo assim, delimitam-se as 

seguintes questões fáticas sobre as quais recairá a atividade probatória: 

Ø Qualidade de segurado da parte requerente; Ø Cumprimento da carência 

de 12 contribuições mensais, se for o caso; Ø A superveniência de 

moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que 

garanta a subsistência; Ø O caráter permanente da incapacidade (para o 

caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do 

auxílio-doença), bem como se parcial/total; Mantém-se o ônus probatório 

tal previsto no art. 373, caput, do CPC. Por isso, saneado está o processo 

(art. 357 do CPC). Tendo em vista os requerimentos acerca da 

necessidade de perícia médica, bem como pelo assunto e especificidades 

deste processo, DEFERE-SE sua realização. Visando à celeridade 

processual, tendo em vista a dificuldade em se nomear peritos médicos na 

região, deve a SECRETARIA proceder à formalização da nomeação, a 
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partir de lista lá constante, a qual deverá levar em conta o cadastro e 

aprovação dos nomes dos peritos no Cadastro da Justiça Federal. Por se 

tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita – Lei n. 

1.060/50 – e âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual – 

CRFB/88, art. 109, §3º -, esclarece-se que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal e nos termos da Resolução n. 

541/2007-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo ou havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados (art. 29 

da aludida Resolução). Diante da necessidade de atender aos limites 

mínimo e máximo estabelecidos na Resolução n. 541/2007-CJF e sendo 

possível ultrapassar em até 3 (três) vezes o fixado na Tabela V 

(“Jurisdição Federal delegada”), conforme art. 28, parágrafo único, 

levando-se em conta a peculiaridade do exame e a circunstância do local, 

FIXAM-SE os honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais). Ante o 

exposto, à SECRETARIA para: 1. Formalizar a nomeação, nos termos já 

explicados, INTIMANDO o perito visando à aceitação do encargo ou 

recusa por motivo legítimo (art. 157 do CPC), sublinhando-se o contido no 

art. 473, §3º, do CPC; 2. FIXA-SE o prazo de 60 (sessenta) dias, contados 

da realização do exame, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

CPC), podendo ser prorrogado por metade do prazo, desde que por motivo 

justificado (art. 476 do CPC); 3. Após a nomeação (e passado o prazo 

para a recusa), INTIMAR as partes (por meio de seus 

advogados/representantes), isso para os fins e nos termos do art. 465, 

§1º, do CPC. Em caso de juntada de quesitos NESTE MOMENTO (sendo 

possível já constar lista de quesitos), deve ser dada ciência à parte 

contrária (art. 469, parágrafo único, do CPC); 4. Após juntados os 

quesitos (ou se já existentes nos autos), ENCAMINHAR ao perito cópia 

dos quesitos, ficando autorizada, se necessário, a carga dos autos; 5. 

Estabelecida e informada pelo perito a data, hora e local para a realização 

da perícia médica, DAR CIÊNCIA às partes, bem como INTIMAR o 

periciando para comparecimento; 6. Após juntada do Laudo, INTIMAR as 

partes para se manifestarem sobre o Laudo, bem com para, havendo 

assistente técnico, apresentar o respectivo parecer (art. 477, §1º, do 

CPC), além de ESPECIFICAREM PROVAS, bem como se desejam audiência 

de instrução; a. Paralelamente, quanto à perícia, após juntado o Laudo, 

inexistindo impugnação ao valor, providenciar o necessário para promover 

o pagamento dos honorários ao perito; 7. Por fim, após o cumprimento do 

acima especificado, conclusos, INCLUSIVE PARA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA. Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA. 

Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000013-95.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLANDO LORENZETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000013-95.2020.8.11.0099. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ORLANDO 

LORENZETTI Vistos... Trata-se de Petição intitulada “Execução de título 

extrajudicial contra devedor solvente” ajuizada pelo Banco do Brasil S/A 

contra Orlando Lorenzetti. Juntaram-se documentos. Pois bem. Verifica-se 

que foram cumpridas as formalidades impostas pelos artigos 319, 320 e 

798, todos do Código de Processo Civil, estando, ainda, a Cédula Rural 

Pignoratícia e Hipotecária, ora executada, de acordo com os requisitos 

previstos no artigo 25, do Decreto-Lei nº. 167/1967, quais sejam: I - 

Denominação "Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária". II - Data e 

condições de pagamento havendo prestações periódicas ou prorrogações 

de vencimento, acrescentar: "nos termos da cláusula Forma de Pagamento 

abaixo" ou "nos termos da cláusula Ajuste de Prorrogação abaixo". III - 

Nome do credor e a cláusula à ordem. IV - Valor do crédito deferido, 

lançado em algarismos e por extenso, com indicação da finalidade ruralista 

a que se destina o financiamento concedido e a forma de sua utilização. V 

- Descrição dos bens vinculados em penhor, os quais se indicarão pela 

espécie, qualidade, quantidade, marca ou período de produção se fôr o 

caso, além do local ou depósito dos mesmos bens. VI - Descrição do 

imóvel hipotecado com indicação do nome, se houver, dimensões, 

confrontações, benfeitorias, título e data de aquisição e anotações 

(número, livro e fôlha) do registro imobiliário. VII - Taxa dos juros a pagar e 

da comissão de fiscalização, se houver, e tempo de seu pagamento. VIII - 

Praça do pagamento. IX - Data e lugar da emissão. X - Assinatura do 

próprio punho do emitente ou de representante com poderes especiais. 

Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

RECEBE-SE a inicial. Ressalta-se que a Cédula Rural Pignoratícia e 

Hipotecária não se sujeita à disciplina do artigo 784, inciso III, do Código de 

Processo Civil, sendo desnecessária, portando, a assinatura de duas 

testemunhas para sua constituição. Quanto à necessidade ou não do 

reconhecimento de firma na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, cabe 

lembrar que este título é emitido para agilizar a concessão do crédito e a 

circulação de riquezas, portanto, sua formalização não é burocrática. Em 

outras palavras, basta que a cártula satisfaça os requisitos específicos 

estabelecidos no Decreto-Lei nº. 167/1967, para que seja considerada 

título executivo. DEFERE-SE a expedição de certidão comprobatória do 

ajuizamento desta execução, devendo a Secretaria providenciar a 

confecção, atentando-se ao disposto no art. 828 do CPC. DEFERE-SE o 

requerimento consistente em inclusão do nome da executada nos órgãos 

de proteção ao crédito (art. 782, §3º, do CPC), devendo a Secretaria 

proceder ao cadastro através do Sistema Serasajud. Pelo exposto, à 

SECRETARIA para: 1. CONFECCIONAR a certidão comprobatória do 

ajuizamento desta execução, atentando-se ao disposto no art. 828 do 

CPC; 2. PROVIDENCIAR a inclusão do nome da executada nos órgãos de 

proteção ao crédito, através do Sistema Serasajud; 3. CITAR a 

parte-executada para, no prazo de três (03) dias, efetuar o pagamento da 

dívida, acrescida das custas processuais e honorários advocatícios, ora 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (arts. 827 e 829, 

do CPC). Por força do art. 829, §1º, do CPC, valerá o mandado de citação 

como mandado de penhora, avaliação e depósito. Efetivada a penhora, 

deve se manifestar a parte-executada (10 dias), conforme art. 847 do 

CPC. Após isso, diga a parte-autora sobre o interesse na adjudicação ou 

alienação por iniciativa particular (arts. 876 e 880, ambos do CPC). Caso 

requerido pela parte-autora, autoriza-se a expedição de “certidão 

premonitória” (art. 828 do CPC). Não encontrado o executado, deverá o 

Oficial de Justiça arrestar “tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução” (art. 830 do CPC), procedendo-se na forma do art. 830, §1º, do 

CPC. Neste caso, deve a parte-autora se manifestar (art. 830, §2º, do 

CPC). O executado poderá oferecer embargos à execução, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da data de juntada aos autos do mandado de 

citação (arts. 914 e 915, do CPC). Salienta-se que os embargos não terão 

efeito suspensivo, nos termos do artigo 919 do CPC. No prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o 

depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, poderá o 

Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 (seis) 

parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

consoante art. 916 do CPC. No caso de integral pagamento no prazo de 

três (03) dias, a verba honorária será automaticamente reduzida pela 

metade, considerando tal importe para o pagamento em questão (art. 827, 

§1º, do CPC). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como MANDADO 

DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000456-80.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILISETE MARIA FERNANDES OAB - SC54340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... Como houve contestação, tem-se por resistida a pretensão da 

parte-autora, razão pela qual perde relevância a discussão acerca do 

requerimento específico. A contestação alegou prescrição das parcelas 

vencidas anteriormente ao quinquênio que precedeu o ajuizamento. 

Impugnação apresentada, tecendo comentários sobre a contestação. No 

tocante à prescrição, embora mais pertença à discussão meritória, vê-se 
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que não há pedido referente a valores anteriores ao prazo indicado, pois a 

retroatividade do quanto pleiteado iria até a data do pedido administrativo, 

o qual não foi feito no prazo apontado pelo INSS. Assim, deve ser 

afastada a aludida preliminar. Não é caso de julgamento antecipado (arts. 

354 a 356, ambos do CPC), por haver necessidade de atividade 

probatória. Sendo assim, delimitam-se as seguintes questões fáticas 

sobre as quais recairá a atividade probatória: Ø Qualidade de segurado da 

parte requerente; Ø Cumprimento da carência de 12 contribuições 

mensais, se for o caso; Ø A superveniência de moléstia incapacitante 

para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; Ø 

O caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por 

invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença), bem como se 

parcial/total; Mantém-se o ônus probatório tal previsto no art. 373, caput, 

do CPC. Por isso, saneado está o processo (art. 357 do CPC). Tendo em 

vista os requerimentos acerca da necessidade de perícia médica, bem 

como pelo assunto e especificidades deste processo, DEFERE-SE sua 

realização. Visando à celeridade processual, tendo em vista a dificuldade 

em se nomear peritos médicos na região, deve a SECRETARIA proceder à 

formalização da nomeação, a partir de lista lá constante, a qual deverá 

levar em conta o cadastro e aprovação dos nomes dos peritos no 

Cadastro da Justiça Federal. Por se tratar de parte beneficiária da 

assistência judiciária gratuita – Lei n. 1.060/50 – e âmbito de jurisdição 

delegada para a Justiça Estadual – CRFB/88, art. 109, §3º -, esclarece-se 

que o pagamento de honorários correrá à conta da Justiça Federal e nos 

termos da Resolução n. 541/2007-CJF, que prevê a sua efetivação após o 

término do prazo para que as partes se manifestem sobre o laudo ou 

havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em audiência, 

depois de prestados (art. 29 da aludida Resolução). Diante da 

necessidade de atender aos limites mínimo e máximo estabelecidos na 

Resolução n. 541/2007-CJF e sendo possível ultrapassar em até 3 (três) 

vezes o fixado na Tabela V (“Jurisdição Federal delegada”), conforme art. 

28, parágrafo único, levando-se em conta a peculiaridade do exame e a 

circunstância do local, FIXAM-SE os honorários periciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais). Ante o exposto, à SECRETARIA para: 1. Formalizar a 

nomeação, nos termos já explicados, INTIMANDO o perito visando à 

aceitação do encargo ou recusa por motivo legítimo (art. 157 do CPC), 

sublinhando-se o contido no art. 473, §3º, do CPC; 2. FIXA-SE o prazo de 

60 (sessenta) dias, contados da realização do exame, para a entrega do 

laudo em cartório (art. 465 do CPC), podendo ser prorrogado por metade 

do prazo, desde que por motivo justificado (art. 476 do CPC); 3. Após a 

nomeação (e passado o prazo para a recusa), INTIMAR as partes (por 

meio de seus advogados/representantes), isso para os fins e nos termos 

do art. 465, §1º, do CPC. Em caso de juntada de quesitos NESTE 

MOMENTO (sendo possível já constar lista de quesitos), deve ser dada 

ciência à parte contrária (art. 469, parágrafo único, do CPC); 4. Após 

juntados os quesitos (ou se já existentes nos autos), ENCAMINHAR ao 

perito cópia dos quesitos, ficando autorizada, se necessário, a carga dos 

autos; 5. Estabelecida e informada pelo perito a data, hora e local para a 

realização da perícia médica, DAR CIÊNCIA às partes, bem como INTIMAR 

o periciando para comparecimento; 6. Após juntada do Laudo, INTIMAR as 

partes para se manifestarem sobre o Laudo, bem com para, havendo 

assistente técnico, apresentar o respectivo parecer (art. 477, §1º, do 

CPC), além de ESPECIFICAREM PROVAS, bem como se desejam audiência 

de instrução; a. Paralelamente, quanto à perícia, após juntado o Laudo, 

inexistindo impugnação ao valor, providenciar o necessário para promover 

o pagamento dos honorários ao perito; 7. Por fim, após o cumprimento do 

acima especificado, conclusos, INCLUSIVE PARA DESIGNAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA. Serve o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA. 

Cumprir.

Decisão Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000452-43.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON LIMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO RODRIGO DA SILVA OAB - MT25225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAUTO RODRIGUES LEMES (REQUERIDO)

MARCELO MONTEIRO MARINHO (REQUERIDO)

M & R L TRANSPORTADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 1000452-43.2019.8.11.0099. 

REQUERENTE: DENILSON LIMA DA SILVA REQUERIDO: M & R L 

TRANSPORTADORA LTDA - ME, MARCELO MONTEIRO MARINHO, 

ADAUTO RODRIGUES LEMES Vistos... Trata-se de Petição intitulada “Ação 

de nulidade de negócios jurídicos cumulada com declaratória de 

inexistência de relação jurídica com pedido de reparação por danos 

morais” ajuizada por Denilson Lima da Silva contra M & l Transportadora 

LTDA, representada pelos sócios Marcelo Monteiro Marinho e Adauto 

Rodrigues Lemes. Com a Inicial, documentos. Pois bem. Verificando-se 

aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319 e 320, ambos do CPC, 

não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do CPC), RECEBE-SE a Inicial. 

Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” (art. 98 do CPC), 

DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação imutável, bem com não é 

imune a discussões no bojo do processo. No mais, observando-se o artigo 

334 do CPC, DESIGNA-SE audiência de conciliação para o dia 20.02.2020, 

às 13h30min, na sala de audiências do CEJUSC. Portanto, à SECRETARIA 

para: 1. INTIMAR a parte-requerente da presente decisão, bem como para 

comparecer à audiência; 2. CITAR a parte-requerida para que tenha 

conhecimento do processo, além de INTIMÁ-LA para que compareça à 

audiência ACOMPANHADA de advogado, bem como de que, após a 

audiência (comparecendo ou não), terá o prazo de 15 dias para contestar, 

sendo a ela conferida a possibilidade de, não tendo condições, ser 

nomeado um Defensor; 3. FICA ESCLARECIDO que, não havendo 

conciliação, a parte-requerida deve oferecer resposta (inclusive 

contestação) no prazo de 15 dias a contar da audiência (art. 335, I, do 

CPC), atentando-se ao previsto no art. 344 do CPC; 4. Na hipótese de a 

contestação apresentar preliminares, documentos, fatos ou argumentos 

novos, VISTAS à parte-autora para apresentar impugnação no prazo legal 

ou, se for o caso, especificar as provas que pretende produzir/requerer o 

que entender de direito; 5. Após, conclusos. Intimar. Cumprir. Serve cópia 

do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000162-28.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GERCILA LAURENA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))

ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA OAB - MT24419/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição ajuizada por GERCILA 

LAUREANA DE OLIVEIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, pleiteando benefício 

previdenciário de aposentadoria rural por idade. Afirma a parte-autora, em 

síntese, ter nascido aos 20/05/1953, afirmando que satisfaz plenamente 

os requisitos exigidos para a concessão do benefício referente à 

aposentadoria rural por idade. Instrui a inicial com documentos diversos, 

como: i. Cópia de documentos indicando a idade; ii. Certidão de casamento, 

indicando a profissão de lavrador do cônjuge (1983); iii. Declaração de 

exercício de atividade rural (Sindicato – 2002 a 2017); iv. Notas 

fiscais/recibos de compra/venda de produtos/serviços rurais, em seu 

nome/nome do cônjuge, companheiro, filho (2009, 2010, 2011, 2012, 

2017); v. Documento vinculado à residência em zona rural, em seu 

nome/nome do cônjuge, companheiro, filho (2013, 2014, 2015, 2016); vi. 

Documento de indeferimento do pedido administrativo (11/05/2017). Inicial 

recebida, não houve a concessão de tutela antecipada. Contestação e 

impugnação apresentadas, saneou-se o processo. Audiência de instrução 

realizada. Parte-autora apresentou alegações finais. É o que parece 
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relevante relatar. II FUNDAMENTAÇÃO II.1 PRELIMINARES Não há 

preliminares suscitadas ou reconhecíveis de ofício pendentes de análise. 

II.2 MÉRITO A concessão do benefício de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural exige o preenchimento de três requisitos legais: a. idade 

mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem (art. 201, §7º, II, da 

CF/88 e art. 48, §1º, da Lei nº 8.213/91); b. carência, traduzida no efetivo 

exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao 

número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício 

pretendido (art. 48, § 2º, da Lei nº 8.213/91), com especial atenção à 

tabela de transição contida no artigo 142 da mesma lei; c. a condição de 

empregado prestador de serviço de natureza rural à empresa, em caráter 

não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive 

como diretor empregado (art. 11, I, ‘a’), ou de trabalhador autônomo rural 

(art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural (art. 11, VI) ou de segurado 

especial (art. 11, VII). II.2.1 Da idade A parte-autora nasceu em 

20/05/1953, ou seja, atingiu a idade mínima para se aposentar no ano de 

2008, conforme se infere dos documentos pessoais juntados com a inicial, 

cabendo-lhe, portanto, demonstrar o início de prova documental 

(“material”) corroborada com a prova testemunhal do efetivo exercício da 

atividade rural, pelo prazo equivalente à carência de 162 meses, conforme 

Tabela do art. 142 da Lei 8.213/91. II.2.2 Da carência No que tange à 

carência, deve a parte-autora demonstrar o exercício da atividade rural na 

condição de segurado especial pelo período correspondente, à luz do 

artigo 142 da Lei nº 8.213/91, na data em que completou a idade mínima 

(aquisição do direito à aposentadoria) (AC nº 2007.01.99.012440-5/MT, 

rel. Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), DJ de 28/06/2007, p. 34). 

Nesse tema, consoante o artigo 55, §3º, da Lei 8.213/91, a comprovação 

do tempo de serviço rural só produzirá efeito quando baseada em início 

razoável de prova material, contemporânea à época dos fatos alegados, 

não se exigindo que esta prova inicial corresponda a todo o período 

equivalente à carência do benefício (Enunciados 14 e 34 da Súmula da 

Turma Nacional de Uniformização), devidamente corroborada por prova 

testemunhal produzida em juízo, se necessário. No caso, a parte-autora 

juntou como início de prova material fotocópia dos seguintes documentos 

(apenas aqueles em que há data e que sejam reputados como relevantes): 

i. Certidão de casamento, indicando a profissão de lavrador do cônjuge 

(1983); ii. Declaração de exercício de atividade rural (Sindicato – 2002 a 

2017); iii. Notas fiscais/recibos de compra/venda de produtos/serviços 

rurais, em seu nome/nome do cônjuge, companheiro, filho (2009, 2010, 

2011, 2012, 2017); iv. Documento vinculado à residência em zona rural, 

em seu nome/nome do cônjuge, companheiro, filho (2013, 2014, 2015, 

2016). Com efeito, os documentos citados constituem em início razoável 

de “prova material” da condição de rurícola do requerente, pois são 

documentos contemporâneos aos fatos, estando eles devidamente 

preenchidos. Igualmente, vale destacar que a prova material exigida não 

precisa ser exaustiva, correspondente a todo o período de carência, 

bastando que seja razoável, que estabeleça delineamento fático de 

confirmação do alegado pelo requerente, não podendo deixar de ser 

sublinhado entendimento jurisprudencial relacionado à dificuldade da 

construção probatória em casos como o debatido (Precedentes do STJ: 

REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e 

EREsp 448813/CE, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, 

p. 185). Não por outro motivo que a Desembargadora Federal Neuza 

Alves, relatora nos autos de n. 2007.33050001263, ao fundamentar seu 

voto argüiu: “é firme a linha de precedentes nesta Corte e no STJ no 

sentido de que o início razoável de prova material pode projetar efeitos 

para período de tempo anterior ou posterior ao nele retratado, desde que 

c o r r o b o r a d o  p o r  s e g u r a  p r o v a  t e s t e m u n h a l ”  ( A C 

2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz Federal Iran 

Velasco Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julg. em 02/10/2006). 

Dos documentos juntados, extrai-se a “indicação probatória” de vínculo 

com a atividade rural nos anos de 2002 a 2017 (17 anos). Em depoimento 

pessoal, a parte-autora narrou que sempre morou no sítio, estando na 

SOMAPAR há 16 anos, em um sítio do filho, depois com a filha, ajudando 

os dois (ainda ajuda). À prova testemunhal. VALDIR narrou que conhece a 

parte-autora desde 1990, de Salto do Céu, em um sítio. Ela chegou à 

SOMAPAR em 2002, ainda estando lá, primeiro com o filho e depois com a 

filha. Não possui máquinas, tampouco empregados, plantando mandioca e 

verdura. ODELI narrou que conhece a parte-autora desde 2002, da 

SOMAPAR. Ela mora em sítio, na lavoura, braçal, plantando banana e 

horta, sem empregados, sem maquinário. Não passa despercebido que 

boa parte dos documentos está em nome de terceiro. Porém, NESTE 

CASO, não descaracterizam o vínculo com a atividade rural, tendo em 

vista a relação entre a parte-autora e o terceiro (cônjuge e filhos). Assim, 

o que se tem é o trabalho em lavoura desde há mais de 14 anos. Do que 

se angariou, portanto, conclui-se que o período de carência (162 meses) 

foi comprovado. II.2.3 Da qualidade de segurado especial A interpretação 

do art. 11, VII e §1º, da Lei 8.213/91 deve ser feita com conclusão que 

privilegie uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa situação 

excepcional, já que isenta esse grupo de apresentarem perante a 

Previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação do 

equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência (art. 39, 

I c/c art. 142 da Lei n. 8.213/91). Com efeito, a economia familiar se 

entende como o trabalho em harmonia com a presença de membros 

familiares para subsistência, com mútua dependência e colaboração, não 

podendo haver auxílio permanente de empregados na exploração da 

atividade ou mesmo o emprego maquinários agrícolas no cultivo da terra. A 

produção probatória testemunhal delineou que a parte-autora trabalhou na 

condição de trabalhador rural, na qualidade de segurado especial, pelo 

tempo necessário para adquirir o direito pleiteado, isso quando do 

requerimento administrativo (11/05/2017). II.2.4 Conclusão Portanto, a 

atividade probatória, aliada à argumentação calcada no ordenamento 

jurídico, caminham no sentido de que foi comprovado o conjunto de 

requisitos para a concessão do benefício pleiteado. II.3 TUTELA 

ANTECIPADA No tocante à antecipação de tutela em sentença, entende-se 

possível, em tese. No caso concreto, deve ser deferido o pleito, a título de 

tutela de urgência, tendo em vista o caráter alimentar da verba e a 

presunção de que se mostra imprescindível para o sustento da 

parte-autora. Neste caso, deve a requerida implantar o benefício no prazo 

de 30 dias, com a consequência de, não o fazendo, ser bloqueado valor 

da União para o pagamento. III DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, isso para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder aposentadoria por 

idade rural em favor de GERCILA LAUREANA DE OLIVEIRA, no valor de 

um salário mínimo mensal, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde a data do requerimento administrativo (11/05/2017), concluindo-se, 

portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Fundamental pontuar que as parcelas já 

recebidas em decorrência de benefício não passível de acumulação 

deverão ser abatidas do quanto devido. IV DISPOSIÇÕES FINAIS No 

tocante à AOS VALORES ATRASADOS, devem ser observados os 

critérios estabelecidos pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o 

cenário: i. Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser 

atualizados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir 

da Lei 11.430/06 (09/2006); ii. No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os 

cálculos devem seguir os critérios constantes do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 

29/06/2009), sendo que, a partir daí, deverão ser adotados os critérios de 

juros estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 

11.960/2009 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança). 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado da 

Seção Previdenciária do TRF e do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

111 da Súmula do STJ – Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). DEIXA-SE DE 

CONDENAR o INSS ao pagamento dos emolumentos, despesas e custas, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, 

ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, da Lei 8.620/93 c/c o art. 3º, I, da 

Lei Estadual 7.603/01. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

que o valor devido se fixará em patamar abaixo de 1000 salários mínimos, 

de se aplicar o art. 496, §3º, I, do CPC/15, não sendo o caso de ser 

remetido o processo ao TRF da 1ª Região, consoante entendimento 

exposto em julgamento da própria corte (TRF-1 - REO: 

0031178-93.2013.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL HERMES GOMES 

FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2017, 2ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 24/05/2017 

e-DJF1). Publicar. Intimar. Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgadoà 

a) nome do segurado: GERCILA LAUREANA DE OLIVEIRA; b) benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: 01 salário 

mínimo; d) data de início do benefício – DIB: 11/05/2017 (data do 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 
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INSS; f) data do início do pagamento: benefício a ser ativado pela 

antecipação de tutela; g) prazo mínimo para cumprimento da presente 

decisão: 30 dias. OFICIAR ao INSS (Agência de Atendimento de Demandas 

Judiciais - AADJCBA – APS – , AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 16º – 

BAIRRO: CENTRO NORTE – CEP: 78005-370 – CUIABA – MT, Email: 

apsdj10001380@inss.gov.br, Telefone: (65) 3928-1641) ou via 

JUSCONVENIOS, SOLICITANDO A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO 

BENEFÍCIO.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000416-98.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ENILDA INACIO DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MILANI OAB - MT0020760A (ADVOGADO(A))

MARTA DIAS MILANI OAB - MT21471/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

COTRIGUAÇU Vistos... Após tramitação, houve pedido de homologação de 

acordo. Do que se vê, nota-se a completa possibilidade de estarem de 

acordo (transacionarem) sobre o objeto debatido. Não se verificam 

condições absurdas, ilícitas, bem como não se observa desprezo a algum 

direito/dever/ônus de caráter indisponível. Por isso, conclui-se que o 

acordo (transação) é lícito, passível de homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGA-SE o acordo entabulado pelas partes. Por consequência, 

JULGA-SE O PROCESSO EXTINTO COM ANÁLISE DE MÉRITO, nos termos 

do art. 487, III, “b”, do CPC. Custas e despesas remanescentes divididas 

pelas partes, obedecendo-se à gratuidade judiciária concedida. Por isso, à 

SECRETARIA, após o trânsito em julgado: 1. INTIMAR o INSS para 

pagamento; 2. Havendo pagamento, EXPEDIR Alvará na conta informada 

(ou intimar a parte-autora para indicação), atentando-se aos poderes para 

receber constantes da procuração; 3. Após, INTIMAR a parte-autora para 

manifestação; 4. Nada requerendo, ARQUIVAR; 5. Com requerimento, 

conclusos. Desnecessária a intimação do INSS da sentença, devendo o 

trânsito em julgado ser certificado independente de tal ato. Publicar. 

Intimar. SEDE DO VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU E INFORMAÇÕES: 

Avenida Angelin Saia, 59, Jardim Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 

78330-000 - TELEFONE: (66) 35551586

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000173-57.2019.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

DEBORA CRISTINE BARBOSA OAB - MT26671/O (ADVOGADO(A))

FRANCIMEYRE RUBIO PASSOS OAB - RO6507 (ADVOGADO(A))

HELOIZA RODRIGUES TIEPO OAB - MT24427/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Vistos... I RELATÓRIO Trata-se de Petição ajuizada por ROSALINA ALVES 

BATISTA contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, pleiteando benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade. Afirma a parte-autora, em síntese, ter 

nascido aos 18/06/1954, afirmando que satisfaz plenamente os requisitos 

exigidos para a concessão do benefício referente à aposentadoria rural 

por idade. Instrui a inicial com documentos diversos, como: i. Cópia de 

documentos indicando a idade; ii. Certidão de casamento, indicando-se a 

profissão de “agricultor” do cônjuge (1978); iii. Declaração de exercício de 

atividade rural (Sindicato/Associação) em nome do cônjuge; iv. Notas 

fiscais/recibos de compra/venda de produtos/serviços rurais, em nome 

próprio/cônjuge/filho (1987, 2010, 2011); v. Contrato de assentamento em 

nome do cônjuge (1993); vi. Documentos indicando a aposentadoria rural 

do cônjuge; vii. Documento de indeferimento do pedido administrativo 

(24/09/2012). Inicial recebida, não houve a concessão de tutela 

antecipada. Contestação e impugnação apresentadas, saneou-se o 

processo. Audiência de instrução realizada. Parte-autora apresentou 

alegações finais. É o que parece relevante relatar. II FUNDAMENTAÇÃO 

II.1 PRELIMINARES Não há preliminares suscitadas ou reconhecíveis de 

ofício pendentes de análise. II.2 MÉRITO A concessão do benefício de 

aposentadoria por idade ao trabalhador rural exige o preenchimento de 

três requisitos legais: a. idade mínima de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se 

homem (art. 201, §7º, II, da CF/88 e art. 48, §1º, da Lei nº 8.213/91); b. 

carência, traduzida no efetivo exercício de atividade rural, ainda que de 

forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição 

correspondente à carência do benefício pretendido (art. 48, § 2º, da Lei nº 

8.213/91), com especial atenção à tabela de transição contida no artigo 

142 da mesma lei; c. a condição de empregado prestador de serviço de 

natureza rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação 

e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado (art. 11, I, ‘a’), 

ou de trabalhador autônomo rural (art. 11, V, ‘g’), trabalhador avulso rural 

(art. 11, VI) ou de segurado especial (art. 11, VII). II.2.1 Da idade A 

parte-autora nasceu em 18/06/1954, ou seja, atingiu a idade mínima para 

se aposentar no ano de 2009, conforme se infere dos documentos 

pessoais juntados com a inicial, cabendo-lhe, portanto, demonstrar o início 

de prova documental (“material”) corroborada com a prova testemunhal do 

efetivo exercício da atividade rural, pelo prazo equivalente à carência de 

168 meses, conforme Tabela do art. 142 da Lei 8.213/91. II.2.2 Da carência 

No que tange à carência, deve a parte-autora demonstrar o exercício da 

atividade rural na condição de segurado especial pelo período 

correspondente, à luz do artigo 142 da Lei nº 8.213/91, na data em que 

completou a idade mínima (aquisição do direito à aposentadoria) (AC nº 

2007.01.99.012440-5/MT, rel. Juiz Federal Cleberson José Rocha (conv), 

DJ de 28/06/2007, p. 34). Nesse tema, consoante o artigo 55, §3º, da Lei 

8.213/91, a comprovação do tempo de serviço rural só produzirá efeito 

quando baseada em início razoável de prova material, contemporânea à 

época dos fatos alegados, não se exigindo que esta prova inicial 

corresponda a todo o período equivalente à carência do benefício 

(Enunciados 14 e 34 da Súmula da Turma Nacional de Uniformização), 

devidamente corroborada por prova testemunhal produzida em juízo, se 

necessário. No caso, a parte-autora juntou como início de prova material 

fotocópia dos seguintes documentos (apenas aqueles em que há data e 

que sejam reputados como relevantes): i. Certidão de casamento, 

indicando-se a profissão de “agricultor” do cônjuge (1978); ii. Declaração 

de exercício de atividade rural (Sindicato/Associação) em nome do 

cônjuge; iii. Notas fiscais/recibos de compra/venda de produtos/serviços 

rurais, em nome próprio/cônjuge/filho (1987, 2010, 2011); iv. Contrato de 

assentamento em nome do cônjuge (1993); Com efeito, os documentos 

citados constituem em início razoável de “prova material” da condição de 

rurícola do requerente, pois são documentos contemporâneos aos fatos, 

estando eles devidamente preenchidos. Igualmente, vale destacar que a 

prova material exigida não precisa ser exaustiva, correspondente a todo o 

período de carência, bastando que seja razoável, que estabeleça 

delineamento fático de confirmação do alegado pelo requerente, não 

podendo deixar de ser sublinhado entendimento jurisprudencial 

relacionado à dificuldade da construção probatória em casos como o 

debatido (Precedentes do STJ: REsp 616828/CE, rel. Min. Jorge 

Scartezzini, DJU de 02.08.2004, p. 550, e EREsp 448813/CE, rel. Min. José 

Arnaldo da Fonseca, DJU de 02.03.2005, p. 185). Não por outro motivo 

que a Desembargadora Federal Neuza Alves, relatora nos autos de n. 

2007.33050001263, ao fundamentar seu voto argüiu: “é firme a linha de 

precedentes nesta Corte e no STJ no sentido de que o início razoável de 

prova material pode projetar efeitos para período de tempo anterior ou 

posterior ao nele retratado, desde que corroborado por segura prova 

testemunhal” (AC 2002.37.01.001564-0/MG, TRF-1ª Região, Relator Juiz 

Federal Iran Velasco Nascimento (Convocado), Segunda Turma, julg. em 

02/10/2006). Dos documentos juntados, extrai-se a “indicação probatória” 

de vínculo com a atividade rural nos anos de 1987, 1993 e 2010/2011 (04 

anos). Em depoimento pessoal, a parte-autora narrou que sempre morou 

no sítio, estando em Cotriguaçu há mais de 30 anos, na área rural, com 

marido e filho, plantando milho, arroz, feijão, somente para o consumo, 

sem empregados e sem maquinário. À prova testemunhal. ADELAR narrou 

que conhece a parte-autora desde 1998, da Zona Rural, em Cotriguaçu. 

Mora em sítio, com marido, em arrendamento, sem empregados e 
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máquinas. ODELI narrou que conhece a parte-autora há 33 anos, de 

Cotriguaçu, da Linha Coraí. Mora em sítio, plantando arroz e milho, com 

companheiro, sem empregado e maquinário. Não passa despercebido que 

boa parte dos documentos está em nome de terceiro. Porém, NESTE 

CASO, não descaracterizam o vínculo com a atividade rural, tendo em 

vista a relação entre a parte-autora e o terceiro (cônjuge). Assim, o que 

se tem é o trabalho em lavoura desde há mais de 14 anos. Do que se 

angariou, portanto, conclui-se que o período de carência (168 meses) foi 

comprovado. II.2.3 Da qualidade de segurado especial A interpretação do 

art. 11, VII e §1º, da Lei 8.213/91 deve ser feita com conclusão que 

privilegie uma pequena parcela de pessoas, colocando-as numa situação 

excepcional, já que isenta esse grupo de apresentarem perante a 

Previdência contribuições, bastando para tanto a comprovação do 

equivalente em exercício da atividade rural ao período de carência (art. 39, 

I c/c art. 142 da Lei n. 8.213/91). Com efeito, a economia familiar se 

entende como o trabalho em harmonia com a presença de membros 

familiares para subsistência, com mútua dependência e colaboração, não 

podendo haver auxílio permanente de empregados na exploração da 

atividade ou mesmo o emprego maquinários agrícolas no cultivo da terra. A 

produção probatória testemunhal delineou que a parte-autora trabalhou na 

condição de trabalhador rural, na qualidade de segurado especial, pelo 

tempo necessário para adquirir o direito pleiteado, isso quando do 

requerimento administrativo (24/09/2012). II.2.4 Conclusão Portanto, a 

atividade probatória, aliada à argumentação calcada no ordenamento 

jurídico, caminham no sentido de que foi comprovado o conjunto de 

requisitos para a concessão do benefício pleiteado. II.3 TUTELA 

ANTECIPADA No tocante à antecipação de tutela em sentença, entende-se 

possível, em tese. No caso concreto, deve ser deferido o pleito, a título de 

tutela de urgência, tendo em vista o caráter alimentar da verba e a 

presunção de que se mostra imprescindível para o sustento da 

parte-autora. Neste caso, deve a requerida implantar o benefício no prazo 

de 30 dias, com a consequência de, não o fazendo, ser bloqueado valor 

da União para o pagamento. III DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGA-SE 

PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, isso para CONDENAR o 

Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder aposentadoria por 

idade rural em favor de ROSALINA ALVES BATISTA, no valor de um 

salário mínimo mensal, nos termos do art. 143 da Lei 8.213/91, 

assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e devidas 

desde cinco anos antes do ajuizamento (20/03/2014), concluindo-se, 

portanto, pela EXTINÇÃO do processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do CPC. Fundamental pontuar que as parcelas já 

recebidas em decorrência de benefício não passível de acumulação 

deverão ser abatidas do quanto devido. IV DISPOSIÇÕES FINAIS No 

tocante à AOS VALORES ATRASADOS, devem ser observados os 

critérios estabelecidos pelo STJ no REsp 1.492.221/PR, ficando assim o 

cenário: i. Quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA, os valores devem ser 

atualizados pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, com INPC a partir 

da Lei 11.430/06 (09/2006); ii. No tocante aos JUROS MORATÓRIOS, os 

cálculos devem seguir os critérios constantes do Manual de Cálculos da 

Justiça Federal até a entrada em vigor da Lei 11.960/09 (1% até 

29/06/2009), sendo que, a partir daí, deverão ser adotados os critérios de 

juros estabelecidos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 

11.960/2009 (índice de remuneração oficial da caderneta de poupança). 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 10% sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado da 

Seção Previdenciária do TRF e do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado 

111 da Súmula do STJ – Os honorários advocatícios, nas ações 

previdenciárias, não incidem sobre prestações vincendas). DEIXA-SE DE 

CONDENAR o INSS ao pagamento dos emolumentos, despesas e custas, 

salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, 

ante a isenção prevista no art. 8º, §1º, da Lei 8.620/93 c/c o art. 3º, I, da 

Lei Estadual 7.603/01. Quanto à REMESSA NECESSÁRIA, considerando 

que o valor devido se fixará em patamar abaixo de 1000 salários mínimos, 

de se aplicar o art. 496, §3º, I, do CPC/15, não sendo o caso de ser 

remetido o processo ao TRF da 1ª Região, consoante entendimento 

exposto em julgamento da própria corte (TRF-1 - REO: 

0031178-93.2013.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL HERMES GOMES 

FILHO, Data de Julgamento: 17/04/2017, 2ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 24/05/2017 

e-DJF1). Publicar. Intimar. Transitada em julgado, após certificado, arquivar 

com as baixas e anotações de estilo. Cumprir. Tópico síntese do julgadoà 

a) nome do segurado: ROSALINA ALVES BATISTA; b) benefício 

concedido: aposentadoria por idade rural; c) renda mensal atual: 01 salário 

mínimo; d) data de início do benefício – DIB: 20/03/2014 (cinco anos antes 

do ajuizamento); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: benefício a ser ativado pela antecipação de tutela; 

g) prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 dias. OFICIAR 

ao INSS (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais - AADJCBA – 

APS – , AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 16º – BAIRRO: CENTRO 

NORTE – CEP: 78005-370 – CUIABA – MT, Email: 

apsdj10001380@inss.gov.br, Telefone: (65) 3928-1641) ou via 

JUSCONVENIOS, SOLICITANDO A IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO 

BENEFÍCIO.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000014-80.2020.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA DA ROSA VEIGAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM OAB - MT17738-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

Embora ajuizada no Juizado, a Inicial indica "Procedimento ordinário". 

Assim, INTIMAR a parte-autora para manifestação. Após, conclusos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000041-68.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IRIO ALVES DE DEUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 
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1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000056-37.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000653-06.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 721 de 1008



Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000729-30.2017.8.11.0099
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HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 
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2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 
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sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 724 de 1008



Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000664-35.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEZER ANTERIO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-19.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA RIBEIRO DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 
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1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000662-65.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS TRINDADE DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000631-45.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIZ MOREIRA FILHO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-43.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PAULI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 
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2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000630-60.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BACH DE ARAUJO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 
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sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000632-30.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LENITA PREUSS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 
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Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000624-53.2017.8.11.0099
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CRISTIANE DOS SANTOS TAVARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-34.2017.8.11.0099
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 
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1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-64.2017.8.11.0099
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(REQUERIDO)
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 
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2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-27.2017.8.11.0099
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GILMAR DOS SANTOS DA ROZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 
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sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 
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Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 
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1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000160-29.2017.8.11.0099
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 
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2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ELIO BATISTA SALES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 
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sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 
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Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000695-55.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL LORENZETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 
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1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000652-21.2017.8.11.0099
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MARCELO PHILIPPSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000701-62.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROLIM HENRIQUE (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 
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2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000700-77.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR SANTOS MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000688-63.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 
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sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000656-58.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO LORENCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 
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Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-92.2017.8.11.0099
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JOSE DEZANE ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000702-47.2017.8.11.0099
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JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO IWAMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 
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1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000704-17.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JURACY AUGUSTO BARBOSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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MARIA CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 
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2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 
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sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 
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Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000694-70.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO TEOBALDO SCHMIDT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 
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1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-93.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE VIEIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000678-19.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IVO LIMEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 
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2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000567-35.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO GURALSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000568-20.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ILDONETE PEREIRA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 
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sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-44.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR PAULO LUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 
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Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000566-50.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JUSCIMAR MUNIZ DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 
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1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000597-70.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BATISTA LOPES (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 
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2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 
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sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 
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Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 
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1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-69.2017.8.11.0099
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SANDRA REGINA DE LIMA PRANGE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-54.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

FLAUZINA GOMES BARBOSA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 
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2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 
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sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 
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Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 
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1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 766 de 1008



Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-47.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLINE PAULA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 
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2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 
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sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 
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Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000256-44.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA STORKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-52.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE WECKWERTH MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 
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1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000293-71.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO CAMOLEZ SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000248-67.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE AGUIAR OLIVEIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 
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2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 
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sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000292-86.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 
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Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 
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1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000301-48.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 
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2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 
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sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 
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Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000465-13.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA M. C. MOYA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 
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requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000129-09.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE THEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000140-38.2017.8.11.0099
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Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SOUZA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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NILTA ROCHA (REQUERENTE)
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 
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Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000134-31.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ZENEIDE PRAXEDES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 
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mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 
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energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000163-81.2017.8.11.0099
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 
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requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000137-83.2017.8.11.0099
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 
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Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-74.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO EURIQUE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000173-28.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL EURIQUE DE AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 
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mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-13.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IRES VIVIAM GOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 
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energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000138-68.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE JANETE WINTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 
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requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000178-50.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR LUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 
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Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000164-66.2017.8.11.0099
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 
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mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000182-87.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO ALVES DA LUZ (REQUERENTE)
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LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 
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energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-35.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DARLAN LONGEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000183-72.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI GOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 
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requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-80.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

GILVA ROSA VENANCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-05.2017.8.11.0099
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Parte(s) Polo Ativo:

IVA JACKSON HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000421-91.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ERINEIA DOS SANTOS MODESTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 
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decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000438-30.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DULURINO DE CARLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 
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pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000491-11.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 799 de 1008



SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 
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seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 
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Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 
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pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 
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SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 
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seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000430-53.2017.8.11.0099
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GLEICIANE BARBOSA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 
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multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 
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Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 
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SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 
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seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 
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multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 
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Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 814 de 1008



SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000576-94.2017.8.11.0099
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ERONILDA ROSA DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 
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seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000580-34.2017.8.11.0099
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NILMA MENDES XAVIER (REQUERENTE)
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BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 
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multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 
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Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 
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SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 
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seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000607-17.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO BASILIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 821 de 1008



Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000610-69.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA TAVARES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 
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multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 
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Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000608-02.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA STEIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 
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SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000619-31.2017.8.11.0099
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CELIA PEREIRA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 
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seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 
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multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-61.2017.8.11.0099
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ADAIR RODRIGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 
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Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 
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SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 
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seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ARI DAL CORTIVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 
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multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-21.2017.8.11.0099
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MILTON ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000498-03.2017.8.11.0099
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 
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Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 
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SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 
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seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 836 de 1008



Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000337-90.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI SERAFIM DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS OAB - MT12759-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU DECISÃO Processo: 

1000625-38.2017.8.11.0099. REQUERENTE: CRISTIANE RODRIGUES DE 

ABREU REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos... Trata-se de petição visando à reparação civil e à 

indenização em decorrência de supostos danos morais gerados pela 

interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 
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1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 
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civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 
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REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-18.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALICIO CARLOS SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000595-03.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PICOLOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 
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houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000310-10.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA PRELS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 
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MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000313-62.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

DARCI WONSHELE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-26.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ENO HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 
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2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-70.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000195-86.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ENO HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 
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civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 
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REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 
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houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 
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MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-18.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DA CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-92.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LOURISVALDO GOMES JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 
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2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000204-48.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

OSNILDO JOSE SQUERSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000200-11.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IVO ENO HOFFMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 
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civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 
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REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000185-42.2017.8.11.0099
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ELOI GOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 
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houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000184-57.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI GOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 
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MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-64.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

CASIANO ORBEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-27.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI GOLLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 
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2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000187-12.2017.8.11.0099
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 
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civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 
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REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-31.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE PAULA PINTO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 
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houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 
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MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000206-18.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

OSNILDO JOSE SQUERSATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 
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2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000327-46.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE PAULA PINTO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-16.2017.8.11.0099
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MANOEL DE PAULA PINTO DE FARIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 
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civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 
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REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 
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houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 
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MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-56.2017.8.11.0099
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SEBASTIAO DREHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 
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2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 
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civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 
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REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-57.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VOLMIR LUIZ BINSFELD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000386-34.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

SONY HERIKA RITA CEZARIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 
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houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000373-35.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIEDA BARBOZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 
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MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-13.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-96.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JUVELINO ALVES DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 
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2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000331-83.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE OTO AGGENS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-43.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE SOUZA BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 
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civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 
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REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 
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houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-67.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR TIBOLLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 
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MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000569-05.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE MALLMANN ALVES DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BIANCA BERGAMIN MONDADORI OAB - PR69365 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-46.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LIMA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 
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2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-58.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 
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civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 
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REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 
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houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000080-65.2017.8.11.0099
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VALDETE ANTUNES DE CAMPOS (REQUERENTE)
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JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO OAB - MT11258-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 
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MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 
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2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 
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civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 
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REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-63.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR VOLTOLINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALINE TURINO OAB - MT23613/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000376-87.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GARLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 
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houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-42.2017.8.11.0099
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DEGAULE CHARLES CHAUVIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 
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MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000367-28.2017.8.11.0099
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Advogado(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 
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2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000404-55.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ANDRE ZIMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 
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civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 
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REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-26.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

HELUIZE MARGARIDA ZIMMER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000511-02.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

ALDAIR DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 
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houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-11.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON APARECIDO PRELS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE SENFF OAB - MT14048-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 
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MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000506-77.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RODRIGUES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 
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2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 
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civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Processo Número: 1000509-32.2017.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)
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Glauco José Carneiro Ferreira OAB - MT11246-N (ADVOGADO(A))
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 
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REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 890 de 1008



recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 
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provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 
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em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 
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competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Fábio Schneider OAB - MT5238-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

COTRIGUAÇU DECISÃO Vistos... Trata-se de petição visando à reparação 

civil e à indenização em decorrência de supostos danos morais gerados 

pela interrupção no fornecimento de energia elétrica nas cidades de 

Cotriguaçu/Juruena no ano de 2017. Após início deste processo, não 

podendo ser ignorada a quantidade de outros também iniciados pelo 

mesmo cenário (alta, se levado em conta o acervo processual da 

Comarca), designaram-se várias audiências de conciliação, atendendo à 

sistemática dos arts. 16 e 17, ambos da Lei 9.099/95. Como não houve a 

conciliação, manteve-se o processo em tramitação, havendo, de acordo 

com a possibilidade da Secretaria, abertura de espaço para contestação e 

impugnação. Neste decurso de tempo, o Ministério Público ajuizou Inicial 

(“Ação Civil Pública – ACP”, sob o Código 84298), abrangendo o cenário 

fático delineado no presente processo, requerendo o reconhecimento da 

falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, pleiteando, 

dentre outros pontos, a fixação de indenização (“condenação genérica”) 

por conta dos supostos danos morais sofridos pelos residentes na 

localidade quando do evento. Consta da ACP pedido de suspensão dos 

processos individuais relacionados ao fato, como o presente. Após o 

recebimento da ACP e abertura de prazo para contestação, nota-se que 

houve decisão concluindo pela suspensão dos processos individuais, 

levando-se em conta o REsp 1.525.327/PR (de 1º/03/2019). É da decisão o 

seguinte excerto: A presente decisão tem por fundamento a reanálise 

quanto à possibilidade de suspensão das demandas individuais, conforme 

requerido na Inicial pelo Ministério Público. Isso se faz necessário 

considerando a publicação do acórdão proferido nos autos do REsp 

1.525.327/PR (DJe 01.03.2019), julgado sob a sistemática dos recursos 

repetitivos, assim ementado: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. AÇÃO INDIVIDUAL DE INDENIZAÇÃO POR SUPOSTO 

DANO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE ADRIANÓPOLIS. AÇÕES CIVIS 

PÚBLICAS. TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EVENTO 

FACTUAL GERADOR COMUM. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS 

MASSIFICADAS. EFEITOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE 

PREJUÍZO À REPARAÇÃO DOS DANOS INDIVIDUAIS E AO AJUIZAMENTO 

DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONVENIÊNCIA DA SUSPENSÃO DOS FEITOS 

INDIVIDUAIS. EXISTÊNCIA. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 

1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: Até o trânsito 

em julgado das Ações Civis Públicas n. 5004891-93. 2011.4004.7000 e n. 

2001.70.00.019188-2, em tramitação na Vara Federal Ambiental, Agrária e 

Residual de Curitiba, atinentes à macrolide geradora de processos 

multitudinários em razão de suposta exposição à contaminação ambiental 

decorrente da exploração de jazida de chumbo no Município de 

Adrianópolis-PR, deverão ficar suspensas as ações individuais. 2. No 

caso concreto, recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1525327 PR 

2015/0037555-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 

01/03/2019). [...] Como visto, assentou-se o entendimento de que deve o 

juiz da causa aguardar o julgamento da macrolide, objeto do processo de 

“ação coletiva”, a fim de privilegiar o interesse público e preservar a 

efetividade da jurisdição, posto que se evita que decisões em sentido 

oposto sejam proferidas. Deve-se ter em mente, ainda, que o REsp 

1.525.327/PR, foi julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e nos 

termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, “os juízes e os tribunais 

deverão observar os acórdãos em incidente de assunção de 

competência, ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de 

recursos extraordinário e especial repetitivos”. [...] Pelo exposto, 

REVOGA-SE PARCIALMENTE a decisão proferida à ref. 04, isso para 

DEFERIR o requerimento do Ministério Público, DETERMINANDO-SE A 

SUSPENSÃO de todas as “ações” individuais em curso e as que venham a 

ser ajuizadas que tenham como fundamento a deficiência na prestação de 

energia elétrica ocorrida entre os dias 14.08.2017 a 16.08.2017, bem como 

entre os dias 06.10.2017 a 08.10.2017, nas Cidades de Cotriguaçu e 

Juruena, até o julgamento desta demanda coletiva. DETERMINA-SE, ainda, 

que seja aberta a possibilidade de os autores das demandas individuais 

ingressarem no feito coletivo como litisconsortes ativos, observando o 

acima fundamentado (PUBLICAR Edital com o dispositivo deste processo 

(art. 94 do CDC). Conclui-se que o correto seja o sobrestamento dos feitos 

individuais até a solução definitiva do processo coletivo, devendo ser 

aberta a possibilidade de o autor da demanda individual ingressar no feito 

coletivo como litisconsorte ativo. Pelo exposto, SUSPENDE-SE o 

andamento deste processo. À SECRETARIA para: 1. INTIMAR as partes da 

presente decisão, inclusive para os fins indicados no art. 94 do CDC; 2. 

Adotar as providências vinculadas à suspensão (arquivamento 

provisório). Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida. Dante Rodrigo Aranha da Silva Juiz de Direito
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU Havendo valor incontroverso, 

EXPEDIR Alvará para liberação. No mais, INTIMAR a parte-requerida para 

se manifestar sobre o argumento da parte-autora. Após, conclusos. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim 

Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 

35551099

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-59.2012.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA OLIMPIA DA CUNHA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA KREWER VEIGA OAB - MT22112/O (ADVOGADO(A))

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 895 de 1008



COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 
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JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU Havendo valor incontroverso, 

EXPEDIR Alvará para liberação. No mais, INTIMAR a parte-requerida para 

se manifestar sobre o argumento da parte-autora. Após, conclusos. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim 

Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 

35551099

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-59.2012.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA OLIMPIA DA CUNHA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA KREWER VEIGA OAB - MT22112/O (ADVOGADO(A))

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU Havendo valor incontroverso, 

EXPEDIR Alvará para liberação. No mais, INTIMAR a parte-requerida para 

se manifestar sobre o argumento da parte-autora. Após, conclusos. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim 

Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 

35551099

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-59.2012.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA OLIMPIA DA CUNHA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA KREWER VEIGA OAB - MT22112/O (ADVOGADO(A))

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU Havendo valor incontroverso, 

EXPEDIR Alvará para liberação. No mais, INTIMAR a parte-requerida para 

se manifestar sobre o argumento da parte-autora. Após, conclusos. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim 

Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 

35551099

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010036-59.2012.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUCIA OLIMPIA DA CUNHA RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA KREWER VEIGA OAB - MT22112/O (ADVOGADO(A))

AKIN ALVES COMIN OAB - MT16173/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - MT13701-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU Havendo valor incontroverso, 

EXPEDIR Alvará para liberação. No mais, INTIMAR a parte-requerida para 

se manifestar sobre o argumento da parte-autora. Após, conclusos. SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU E 

INFORMAÇÕES: Av. Angelin Saia, 59, Tel: 66 3555-1873/1586, Jardim 

Vitória Régia, COTRIGUAÇU - MT - CEP: 78330-000 - TELEFONE: (65) 

35551099

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010130-65.2016.8.11.0099

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA KREWER VEIGA OAB - MT22112/O (ADVOGADO(A))

MARCIA LOPES MARTINS OAB - MT22340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO OAB - MT0003057A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ANTONIO PAULINO MARTINS (TERCEIRO INTERESSADO)

CLAUDEMIR PAIVA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

WALDIR GONCALVES DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

DANTE RODRIGO ARANHA DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COTRIGUAÇU SENTENÇA Processo: 

8010130-65.2016.8.11.0099. REQUERENTE: JOSE RIBAMAR ALVES 

MARTINS REQUERIDO: CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 

9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, 

do FONAJE. Mérito. HOMOLOGO O ACORDO constante do ID. nº 

12448716 mediante sentença, com fundamento no artigo 487, inciso III, 

alínea “b”, do CPC, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com julgamento de mérito. 

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto o presente projeto de sentença à homologação do 

MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Braz Paulo 

P a g o t t o  J u i z  L e i g o 

_________________________________________________________ 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Cotriguaçu, 15 de janeiro de 2020. Juiz de direito DANTE RODRIGO 

ARANHADA SILVA

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-13.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO APARECIDO COLNAGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DESPACHO Processo: 1000025-13.2020.8.11.0034. AUTOR(A): 

HELIO APARECIDO COLNAGO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação que visa à obtenção 

de benefício previdenciário. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo o 

pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos dispostos no art. 319 

do Código de Processo Civil. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em 

vista as informações de hipossuficiência da parte, defiro o pedido de 

gratu idade da just iça,  ressalvada a poss ib i l idade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que no momento da instrução 

será realizada a conciliação prévia. IV – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que se exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

recorrer à Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico 

acostado aos autos o referido requerimento indeferido. V – DA PERÍCIA 

Por se tratar de Ação de Aposentadoria por Invalidez, verifico que a 

demanda exige realização de perícia médica. Assim, nomeio como perito o 

Dr. Elder Rocha Lemos CRM 3151/MS, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art.02, §5º da 

Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas 

da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente. Remetam-se os 

autos a secretaria para a designação de data para pericia. O prazo para 

conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será 

de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por conta das providencias retro, 

ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. 

O perito deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a 

data e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. 

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 

(quarenta e cinco) dias da data da perícia. Além dos quesitos a serem 

formulados pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser 

respondido pelo médico: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato 

da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 

p e r í c i a  ( c o m  C I D ) .  c )  C a u s a  p r o v á v e l  d a ( s ) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. O perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados e no 

prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento 

para o momento oportuno. VI – DA CONTESTAÇÃO Cite-se o requerido 

para que esse apresente contestação, no prazo de 15 (quinze dias). Por 

sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, vista 

ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000525-16.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON PEREIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DESPACHO Processo: 1000525-16.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

EDSON PEREIRA DE LIMA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Aposentadoria por 

Idade Rural” ajuizada por EDSON PEREIRA DE LIMA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS partes devidamente qualificada 

nos autos. Processo em ordem e não havendo preliminares a serem 

analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a produção de prova 

testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de 

Março de 2020 às 17h15min. As testemunhas da parte autora já foram 

arroladas na inicial. Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do 

CPC, que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por 

ele arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000688-93.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

VOELI CASSIA DE SOUZA ROCHA ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000688-93.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n.28226160, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): FLAVIA 

PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - MT12617/B, para, querendo, 

apresente impugnação a contestação de ID 28226160, no prazo de 15 

(quinze) dias. DOM AQUINO, 22 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MARLI RIBEIRO SANTOS 22/01/2020 17:01:27

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000526-98.2019.8.11.0034
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Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA GOMES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

ROBSON CAITANO RAFAGNIN OAB - MT26842/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000526-98.2019.8.11.0034 CERTIDÃO INTIMAÇÃO das partes, através 

de seus procuradores que, foi agendada pelo Dr. Elder Rocha Lemos – 

Médico Perito - CRM 3151/MS, perícia médica a ser realizada no(a) 

requerente: SANDRA GOMES ALVES, no dia 20/03/2020, às 14h00min, na 

sede deste Juízo, devendo o(a) periciando(a) portar-se de Carteira de 

Identidade, Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação (caso possua) e 

todos os documentos referentes ao problema de saúde (laudos e exames) 

que pretenda oferecer à apreciação pericial. DOM AQUINO, 14 de janeiro 

de 2020. (Assinado Digitalmente) MARLI RIBEIRO SANTOS Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000549-44.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI VERGILIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000549-44.2019.8.11.0034. AUTOR(A): 

MARLI VERGILIO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de Aposentadoria por Idade Rural” 

ajuizada por MARLI VERGILIO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS partes devidamente qualificada nos autos. 

Processo em ordem e não havendo preliminares a serem analisadas, 

declaro o feito SANEADO. Defiro a produção de prova testemunhal. 

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de Março de 

2020 às 16h30min. As testemunhas da parte autora já foram arroladas na 

inicial. Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, que 

preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-28.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEONICE DOS ANJOS GONCALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DESPACHO Processo: 1000024-28.2020.8.11.0034. AUTOR(A): 

MARIA CLEONICE DOS ANJOS GONCALVES REU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação que 

visa à obtenção de benefício previdenciário. I – DO RECEBIMENTO DA 

INICIAL Recebo o pedido inicial, uma vez que preenche os requisitos 

dispostos no art. 319 do Código de Processo Civil. II – DA GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA Tendo em vista as informações de hipossuficiência da parte, 

defiro o pedido de gratuidade da justiça, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos da Lei 1.060/50. III – DA AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria experiência das conciliações a 

respeito da matéria versada nos presentes autos demonstra que a 

autarquia requerida não tem por hábito ou regra transacionar. Como de 

regra o INSS não faz transação, nem comparece às audiências, o que 

inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se resumiria em 

morosidade processual, atentando ainda contra os princípios da 

celeridade e da economia processual, mister que no momento da instrução 

será realizada a conciliação prévia. IV – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que se exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

recorrer à Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico 

acostado aos autos o referido requerimento indeferido. V – DA PERÍCIA 

Por se tratar de Ação de Aposentadoria por Invalidez, verifico que a 

demanda exige realização de perícia médica. Assim, nomeio como perito o 

Dr. Elder Rocha Lemos CRM 3151/MS, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta do Estado no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art.02, §5º da 

Resolução 232, de 13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas 

da perícia ser agregada ao final à parte sucumbente. Remetam-se os 

autos a secretaria para a designação de data para pericia. O prazo para 

conclusão dos trabalhos e apresentação de laudo circunstanciado será 

de 30 (trinta) dias, cujo início ficará por conta das providencias retro, 

ocorrendo imediato após efetiva-las ou vencidos os prazos consignados. 

O perito deverá informar a este juízo e as partes, com antecedência, a 

data e o local de realização da perícia, nos termos do art.474, do NCPC. 

Intimem-se as partes para que, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, 

nomeiem assistentes técnicos e formulem quesitos adicionais, conforme 

art.465, §1º do NCPC. O laudo pericial deverá ser apresentado após 45 

(quarenta e cinco) dias da data da perícia. Além dos quesitos a serem 

formulados pelas partes, indico desde já os quesitos do Juízo a ser 

respondido pelo médico: a) Queixa que o(a) periciado(a) apresenta no ato 

da perícia. b) Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da 

p e r í c i a  ( c o m  C I D ) .  c )  C a u s a  p r o v á v e l  d a ( s ) 

doença/moléstia(s)/incapacidade. d) Doença/moléstia ou lesão decorrem 

do trabalho exercido? Justifique indicando o agente de risco ou agente 

nocivo causador. e) A doença/moléstia ou lesão decorrem de acidente de 

trabalho? Em caso positivo, circunstanciar o fato, com data e local, bem 

como se reclamou assistência médica e/ou hospitalar. f) Doença/moléstia 

ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último 

trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os 

elementos nos quais se baseou a conclusão. g) Sendo positiva a resposta 

ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza 

permanente ou temporária? Parcial ou total? h) Data provável do início 

da(s) doença/lesão/moléstias(s) que acomete(m) o(a) periciado(a). i) Data 

provável de início da incapacidade identificada. Justifique. j) Incapacidade 

remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de 

progressão ou agravamento dessa patologia? Justifique. k) É possível 

afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da 

cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia 

judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta 

conclusão. l) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é 

possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra 

atividade profissional ou para a reabilitação? Qual atividade? m) Sendo 

positiva a existência de incapacidade total e permanente, o(a) periciado(a) 

necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades 

diárias? A partir de quando? n) Qual ou quais são os exames clínicos, 

laudos ou elementos considerados para o presente ato médico pericial? o) 

O(a) periciado(a) está realizando tratamento? Qual a previsão de duração 

do tratamento? Há previsão ou foi realizado tratamento cirúrgico? O 

tratamento é oferecido pelo SUS? p) É possível estimar qual o tempo e o 

eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e 

tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual 

(data de cessação da incapacidade)? q) Preste o perito demais 

esclarecimentos que entenda serem pertinentes para melhor elucidação 

da causa. r) Pode o perito afirmar se existe qualquer indício ou sinais de 

dissimulação ou de exacerbação de sintomas? Responda apenas em caso 

afirmativo. Com o aporte dos referidos laudos, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. O perito deve ser advertido 

para responder com clareza e objetividade os quesitos formulados e no 

prazo assinalado, podendo pedir prorrogação desse lapso, se for 

essencialmente necessário, justificando por escrito essa situação, para 

apreciação judicial. Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento 

para o momento oportuno. VI – DA CONTESTAÇÃO Cite-se o requerido 

para que esse apresente contestação, no prazo de 15 (quinze dias). Por 

sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo preliminares, vista 

ao autor para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000575-42.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE DOM 

AQUINO VARA ÚNICA DE DOM AQUINO AV. JÚLIO MULLER, 98, (66) 

3451-1224, CENTRO, DOM AQUINO - MT - CEP: 78830-000 Processo nº 

1000575-42.2019.8.11.0034 C E R T I D Ã O Certifico, que a Contestação 

de id. n. 28022282, foi apresentada tempestivamente. Nos termos da 

legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que determina que “os atos 

meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, e outros, 

independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor 

e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a movimentação 

processual, INTIMANDO o(a) ADVOGADO DO(A) AUTOR(A): FLAVIA 

PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO - MT12617/B, para, querendo, 

apresente impugnação a contestação de ID 28022282, no prazo de 15 

(quinze) dias. DOM AQUINO, 22 de janeiro de 2020. Assinado 

eletronicamente por: MARLI RIBEIRO SANTOS 22/01/2020 18:41:11

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000053-78.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIA TRISTAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS CARDOSO OAB - MT12617/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000053-78.2020.8.11.0034. REQUERENTE: 

SERGIA TRISTAO DE ALMEIDA Vistos e etc. Cuida-se de pedido de alvará 

judicial ajuizada por SERGIA TRISTÃO DE ALMEIDA, requerendo a 

liberação dos valores depositados no Banco do Brasil, Agencia 2029-X, 

conta 7.919-7, de titularidade do de cujus Sr. Bento Alves de Almeida, 

esposa do de cujus. Afirma que após a morte do autor, o benefício 

continuou sendo depositado na conta corrente do autor por alguns meses, 

valores estes que a Autora pugna pelo levantamento. Nesta esteira, 

considerando a informação de que os valores foram depositados após a 

morte do autor, e, portanto, a priori, restariam indevidos o próprio 

pagamento e o recebimento destes após sua morte, intime-se a autora 

para esclarecer o pedido no prazo de 15 dias sob pena de extinção. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000559-88.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI OAB - MT8740/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DESPACHO Processo: 1000559-88.2019.8.11.0034. 

REQUERENTE: DIRCEU FERREIRA DA SILVA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Trata-se de “Ação de 

Aposentadoria por Idade Rural” ajuizada por DIRCEU FERREIRA DA SILVA 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS partes 

devidamente qualificada nos autos. Processo em ordem e não havendo 

preliminares a serem analisadas, declaro o feito SANEADO. Defiro a 

produção de prova testemunhal. Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 04 de Março de 2020 às 17h00min. Intime-se a parte 

Autora para apresentar o rol de testemunhas no prazo de 15 (quinze) 

dias, informando o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de 

identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho (art. 

450 do NCPC). Atente-se a parte quanto ao disposto no art. 455 do CPC, 

que preceitua caber ao advogado da parte intimar a testemunha por ele 

arrolada, dispensando-se a intimação do juízo. Intimem-se. Cumpra-se. 

Lener Leopoldo da Silva Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46452 Nr: 689-66.2017.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES PUGA - 

OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Torquete Barbosa - 

OAB:9127/O, Décio Cristiano Piato - OAB:7.172, Duilio Piato e 

Advogados Associados - OAB:271, DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:3719/MT

 Vistos

Cuida-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – 

SICREDI, sob a alegação de que r. que houve omissão da decisão quanto 

aos honorários advocatícios fixados no r. despacho de referência 04 e 

que faz parte dos valores vindicados na presente execução e não se 

confunde com o crédito principal executado.(ref.69)

Postula pela sanação do vício.

Instado a manifestação o embargado pugnou pela rejeição dos presentes 

embargos de declaração. (ref.76)

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com razão o Embargante, no que pertine a contradição da sentença de 

ref.65, visto que, os honorários advocatícios é verba autônoma e distinta 

destinada ao Advogado, e portanto, não se confundem com o crédito 

principal, razão pela qual a extinção pelo pagamento dever ser mantida 

apenas no que tange o reconhecimento do pagamento do crédito principal 

exequendo, devendo os autos prosseguir tão somente em relação aos 

honorários advocatícios arbitrados à ref.04 dos autos.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, CONHEÇO dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES 

PROVIMENTO para sanar a retro contradição da forma como acima 

fundamentada.

 No mais, intime-se a parte exequente para que se manifeste em termose 

prosseguimento no prazo de 15 (quinze) dias apresentado cálculo 

atualizado dos valores devidos em relação aos honorários advocatícios.

Após, com apresentação do cálculo atualizado, intime-se o devedor, para 

efetuar o pagamento dos valores exequendos, no prazo de 15 dias. Não 

efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

bens indicados pelo credor, em havendo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

________________________________________

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56940 Nr: 1878-45.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizete Cleide Zanoli Gonçalves Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, Marla Denilse Rheinheimer - OAB:12123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 56940.

Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIZETE CLEIDE 

ZANOLI GONÇALVES LEITE aduzindo omissão na sentença exarada à 

ref.32, que determinou que o benefício previdenciário seja devido a parte 

autora a partir da citação, contrariando o quanto requerido na inicial que 

pugna pela concessão do benefício a partir da data da entrada do 

requerimento formulado e indeferido na via administrativa, ou seja, desde 

09/03/2018.
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Postula pela sanação do vício.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Nada há para ser reapreciado ou sanado.

Todos os pontos foram apreciados de maneira satisfatória, de modo que 

inexiste a citada omissão.

 Assim, a irresignação do embargante deveria ser aviada mediante o meio 

processual adequado, porquanto entendimento pacificado de nossos 

Tribunais, os embargos não servem de meio hábil a reforma do quantum já 

decidido. Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE 

OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS 

INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código 

de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, 

porém os embargos de declaração não constituem meio processual 

adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes 

efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre 

no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados. (STF - RE: 

822514 RN, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Data de 

Julgamento: 04/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2015 PUBLIC 03-03-2015) (grifei).

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço dos embargos de 

declaração opostos, por tempestivos, mas, no mérito, nego-lhes 

provimento.

Às providências. Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56966 Nr: 1887-07.2018.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ACRATA JACINTHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA PENHA OLIVEIRA DIAS 

CARDOSO - OAB:12617B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido deduzido por FERNANDO ACRATA JACINTHO em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, de acordo com a 

fundamentação acima. Vencida, condeno a parte autora ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, 

que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, atualizado e corrigido, o 

que faço com fulcro no artigo 85 c.c. 98, § 2º, do CPC. Entretanto, tendo 

em vista que é beneficiária da assistência judiciária gratuita, fica suspensa 

sua exigibilidade, nos termos do artigo 98 §3º, do CPC. Oportunamente, 

arquivem-se. P.I.C. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50602 Nr: 2470-26.2017.811.0034

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu Pinhatti Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINNE SANTOS MALHADO - 

OAB:15140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO MARQUES DA 

SILVA - OAB:9725, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277, 

Oswaldo Santos - OAB:21239, RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:MT/4.678

 Vistos

 Sobre os Embargos de Declaração apresentados às refs.86/87, 

intimem-se os respectivos embargados para que se manifestem, no prazo 

legal, requerendo o que entenderem de direito, nos termos do art. 1023, §2 

do CPC

 Cumpra-se. Às providencias.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 50480 Nr: 2414-90.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ VARGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO MARQUES DA SILVA 

- OAB:9725, Nicomedes Lindolfo Freitas Neto - OAB:9277, Osvaldo 

Santos - OAB:21.239, RUY NOGUEIRA BARBOSA - OAB:MT/4.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Eduardo Gomes 

de Almeida - OAB:8303

 Vistos

 Sobre os Embargos de Declaração apresentados às refs.63/65, 

intimem-se os respectivos embargados para que se manifestem, no prazo 

legal, requerendo o que entenderem de direito, nos termos do art. 1023, §2 

do CPC

 Cumpra-se. Às providencias.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 62261 Nr: 1856-50.2019.811.0034

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELIDA DE LIMA SILVA - 

OAB:26226/O

 Assim, ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

denúncia, e condeno o réu PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, 

devidamente qualificados nos autos, como incursos na sanção prevista no 

art. 33 “caput”, da Lei 11.343/2006.(...).Na terceira fase, verifico a 

ocorrência da benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, minoro 

no patamar máximo de 2/3, tornando a pena concreta e definitiva em 

desfavor de PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, no patamar de 01 

(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com pagamento 166 (cento e 

sessenta e seis) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trigésimo do 

salário mínimo), vigente à época do fato delituoso, (...) 4.DAS 

DETERMINAÇÕES GERAIS:Em razão do quantum de pena fixado, concedo 

o direito do réu de recorrer em liberdade. Expeça-se Alvara de Soltura 

para o que Réu seja colocado incontinenti em liberdade se por outro motivo 

não estiver preso.(...)Expeça-se certidão de honorários advocatícios à 

causídica, que fixo em 6 (seis) URH, a serem suportadas pelo 

Estado.P.R.I.C.LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 11985 Nr: 580-96.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Batista Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT, Sandra Mara de Lima Rigo - OAB:13090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NCPC), e do Provimento nº 56/07-CGJ e em cumprimento ao Art.1.255 da 

CNGC, intimo a parte autora, por intermédio de seus procuradores, e em 

cumprimento ao art.33, da Portaria nº01/2018-DF, para querendo, se 

manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, referente a exceção de 

pré-executividade de interposta pela parte Requerida, fls.198/210.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho
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 Cod. Proc.: 37491 Nr: 330-87.2015.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES, 

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776-A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Regina Bombonato 

Rodrigues - OAB:5141/O

 Código nº. 37491.

Vistos etc.

Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI em face de ANDERSON VOLNEI FERNANDES 

RODRIGUES e SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES, ambos 

devidamente qualificados nos autos, pelos argumentos expostos na 

prefacial.

À ref. 218, as partes notificaram a composição amigável.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes, mister sua homologação, e 

consequente suspensão da execução.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO os acordos 

entabulados entre as partes, e, via de consequência, SUSPENDO a 

presente ação durante o prazo acordado entre as partes, nos termos do 

art. 922 do Código de Processo Civil, devendo os autos permanecer no 

arquivo provisório nesse período.

Custas conforme acordado.

 Dou por publicada a presente sentença com a entrega dos autos em 

Cartório.

 Dispensado o registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório pelo período da suspensão. 

Após, esgotado o prazo e nada tendo sido requerido, vistas as partes e 

em seguida conclusos.

Intimem-se as partes.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51220 Nr: 2746-57.2017.811.0034

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABEL PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - OAB:6224/MT

 Vistos

 Trata-se de AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA DE TERÇO 

CONSTITUCIONAL RETROATIVO RELATIVO A PROFESSORES MUNICIPAIS 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta em face do MUNICÍPIO DE DOM 

AQUINO/MT.

Considerando que a Ação impetrada pelo Sindicato dos Servidores 

Públicos Estaduais da Educação perante 1ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, distribuída sob o nº 

1028936-19.2017.811.0041, refere-se a servidores estaduais e não 

municipais, não há que se falar em suspensão da presente ação, vez que, 

a objeto da ação coletiva não é o mesmo da presente lide.

De outra banda, atento ao disposto na Resolução nº 004/2014/TP e no 

julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas n° 

85560-2016 pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso; 

considerando tratar-se de ação movida em face do Município de Dom 

Aquino/MT, cujo valor não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, nos 

termos do art. 2º da Lei 12.153/2009, determino a remessa da presente 

ação ao Juizado Especial Cível desta Comarca.

Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31430 Nr: 171-18.2013.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Posto Campo Verde LTDA, Darcy Eberhard, Maicon 

Eberhard

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Luiz Jiorjuti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nícia da Rosa Haas - 

OAB:5947-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 7605 Nr: 733-71.2006.811.0034

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Panamericano Arrendamento Mercantil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agnaldo Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:7.976, Eniva Glória da Silva Martins - OAB:10100/MT, Marcelo 

Barros Lopes - OAB:9462/MT, Nelson Paschoalotto - OAB:MT 

8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, que as guias de diligências para os oficiais de justiça 

poderão ser retiradas e pagas pelo seguinte endereço: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000021-73.2020.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEUSA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA OAB - MT25914/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA DA SILVA BALDEZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000021-73.2020.8.11.0034. REQUERENTE: 

MARIA NEUSA DE ALMEIDA SILVA REQUERIDO: OLIVEIRA DA SILVA 

BALDEZ Vistos e etc. Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO 

promovida por MARIA NEUSA DE ALMEIDA SILVA em face de OLIVEIRA 

DA SILVA BALDEZ, ambos devidamente qualificados. É o relatório. Decido. 

I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL Por estarem presentes os pressupostos 

processuais e os demais requisitos legais, recebo a inicial e determino o 

processamento do feito em segredo de justiça, por força do contido no art. 

189, II do CPC. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Ante as razões 

apresentadas, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita a 

requerente, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos 

termos da Lei n° 1.060/50. III – DISPOSIÇÕES GERAIS Em consonância com 

o artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, remetam-se os autos a 

secretaria para a designação de audiência de conciliação. Proceda-se ao 

necessário para a realização da Sessão de Mediação/Conciliação, 

atentando-se o Cartório para os prazos dispostos no art. 334 e 

parágrafos, do NCPC. Caso o requerido não tenha interesse na auto 

composição, deverá manifestar em até 10 (dez) dias de antecedência, 
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contados da data da audiência, conforme dispõe o art. 334, §5º, do NCPC. 

Cite-se o requerido e intimem-se as partes para que compareçam à 

audiência acompanhada de seus respectivos advogados. Ao ser citado, o 

requerido deverá ser cientificado de que o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei. Depois de realizada 

audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim 

de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa, que se 

iniciará conforme preceitua o art. 335 e incisos, do CPC. Decorrido o prazo 

para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação em 10 (dez) dias. Havendo 

acordo, dê-se vistas dos autos ao MPE. IV – ASPECTOS FINAIS Conforme 

exposto, determino: a) A citação do requerido; b) A intimação das partes 

para comparecerem em audiência de conciliação designada acima. 

Cientifique-se o Ministério Público. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002877-19.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EULINA MOURA CAMARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT10946-O (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1002877-19.2019.8.11.0010. AUTOR(A): 

EULINA MOURA CAMARA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 

CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE proposta por EULINA MOURA 

CAMARA, em desfavor de INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL. I – DO RECEBIMENTO DA INICIAL Recebo o pedido inicial, uma vez 

que preenche os requisitos dispostos no art. 319 do Código de Processo 

Civil. II – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Tendo em vista as informações de 

hipossuficiência da parte, defiro o pedido de gratuidade da justiça, 

ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos da Lei 

1.060/50. III – DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO A praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstra que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Como de regra o INSS não faz transação, nem comparece 

às audiências, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando ainda contra os princípios 

da celeridade e da economia processual, mister que no momento da 

instrução será realizada a conciliação prévia. III – DO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de 

que se exige prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

recorrer à Justiça para concessão de benefício previdenciário, verifico 

acostado aos autos o referido requerimento indeferido. IV – DA 

CONTESTAÇÃO Cite-se o requerido para que apresente contestação, no 

prazo de 15 (quinze dias). Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, 

havendo preliminares, vista ao autor para manifestação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. LENER LEOPOLDO DA 

SILVA COELHO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000661-13.2019.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERCINO PINTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE DOM 

AQUINO DECISÃO Processo: 1000661-13.2019.8.11.0034. EXEQUENTE: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO EXECUTADO: GERCINO 

PINTO DE OLIVEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de Execução proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO 

CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO em face de GERCINDO PINTO 

DE OLIVEIRA , todos qualificados nos autos. Cite-se e intime-se o devedor 

para, no prazo de 3 (três) dias, pagar ou nomear bens à penhora, sob 

pena de serem penhorados, tantos bens quantos bastem para satisfação 

integral do crédito exequendo, acrescido dos encargos legais, 

observando-se em caso de bens imóveis o disposto pelos artigos 844 e 

845, §1º, do CPC. Conste-se no mandado a prerrogativa de oferecer 

embargos à execução no prazo de 15 (quinze) dias, a contar-se na forma 

prevista pelo art. 915 do NCPC. Não encontrando o executado, o oficial de 

justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, procedendo, em seguida, nos termos do parágrafo único do 

art. 830 do CPC. Nos termos do art. 827 do CPC, arbitro os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da execução. Em caso de pagamento 

integral no prazo de 03 (três) dias a verba honorária será reduzida à 

metade. Defiro desde já o cumprimento nos moldes facultados pelo art. 

212, §2º do CPC, caso haja necessidade. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO Juiz de Direito

Juizado Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000156-90.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO OAB - MT0017553A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000156-90.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: RENATO DIAS COUTINHO NETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Ação de execução interposta por Renato Dias Coutinho Neto em desfavor 

do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos verifico que através do sistema Bacenjud, restou 

frutífera o sequestro do numerário suficiente para o cumprimento da 

decisão, Id. 24071395, bem como do ofício do Banco do Brasil, Id. 

24447064, informando que o valor de R$ 17.340,40 (dezessete mil e 

trezentos e quarenta reais e quarenta centavos), encontra-se a 

disposição desse juízo, na conta judicial, Id. 24447064. Observa-se que do 

numerário bloqueado, a parte Executada foi intimada a se manifestar, 

porém deixou o prazo transcorrer in albis, Id. 25896014. Ato contínuo, a 

parte Exequente se manifestou, concordando com os valores bloqueados, 

bem como pleiteou pela transferência dos valores vinculados ao Id. 

24404485/24404487, informando os dados bancários, Id. 24053718. Pois 

muito bem. Em análise aos autos, observo que foram realizados bloqueio 

na conta do Executado, via penhora on line, no valor de R$ 17.340,40 

(dezessete mil e trezentos e quarenta reais e quarenta centavos), via 

sistema Bacenjud. Dessa forma, constando dos autos que houve o 

pagamento do valor da presente execução por meio de penhora, deve o 

feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. Desta feita, 

proceda-se ao necessário para o levantamento do Alvará Judicial, Id. 

26504210, referente ao valor devido e depositado nos autos ao 

Exequente, observando-se os dados bancários informados, no Id. 

24053718. Posto isso, desnecessárias outras considerações e com 

fundamento nos artigos 924, inciso II c.c. o artigo 925 do Novo Código de 

Processo Civil, DECLARO EXTINTA a presente Ação. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 
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pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000247-83.2017.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT11003-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado de Mato Grosso (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000247-83.2017.8.11.0034. EXEQUENTE: RENATO DIAS COUTINHO NETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

Ação de execução interposta por Renato Dias Coutinho Neto em desfavor 

do Estado de Mato Grosso, devidamente qualificados nos autos. 

Compulsando os autos verifico que a penhora on line restou frutífera, 

conforme consta do Id, 24202257, bem como do ofício do Banco do Brasil, 

Id. 24446633, informando que o valor de R$ 14.980,17 (quatorze mil 

novecentos e oitenta reais e dezessete centavos), encontra-se a 

disposição desse juízo, na conta judicial, Id. 24446633. Observa-se que foi 

proferida decisão determinando a intimação da parte Exequente, com a 

finalidade de se manifestar quanto a penhora on line, bem como do 

deferimento da penhora no rosto dos autos da presente ação, na 

importância de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais), Id. 

24203051. Ato contínuo, a parte Exequente se manifestou, concordando 

com os valores, bem como pleiteou pela transferência dos valores 

vinculados ao Id. 2504092 e 24446633, informando os dados bancários, 

Id. 26358157. Outrossim, consta dos autos que Sérgio Marcelo Andrade 

Juzenas, pleiteou a liberação do valor penhorado no rosto dos autos, 

conforme consta da petição, anexada aos autos no Id. 24592369. 

Ademais consta dos autos que desses valores penhorados a parte 

Executada se manteve inerte, conforme certidão de decurso de prazo, Id. 

25427453. Pois muito bem. Em análise aos autos, observo que foram 

realizados bloqueio na conta do Executado, via penhora on line, no valor 

de R$ 14.980,17 (quatorze mil novecentos e oitenta reais e dezessete 

centavos), bem como consta dos autos a penhora no rosto dos autos no 

valor de R$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais). Dessa forma, 

constando dos autos que houve o pagamento do valor da presente 

execução, deve o feito ser extinto pelo cumprimento integral da obrigação. 

Posto isso, desnecessárias outras considerações e com fundamento nos 

artigos 924, inciso II c.c. o artigo 925 do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTA a presente Ação. Desta feita, reservados os valores 

penhorados no rosto dos autos conforme ID. 24203051, proceda-se ao 

necessário para o levantamento do saldo remanescente depositado nos 

autos em favor do Exequente, observando-se os dados bancários 

informados, no Id. 26358157. Ademais, previamente à analise do pedido de 

levantamento dos valores penhorados no rosto dos autos efetuado 

diretamente pela parte Sérgio Marcelo Andrade Juzenas, conforme Id. 

24592369, considerando que o Ofício de penhora do juízo deprecante traz 

a determinação ao chefe do cartório que não lançasse mão dos valores 

sem ordem expressa do referido juízo, necessário se faz a autorização do 

juízo deprecante para o levantamento pela parte Solicitante diretamente 

nestes autos. Assim, oficie-se ao Juízo solicitante a acerca do pedido de 

levantamento de valores efetuado pela parte, encaminhando-se cópia do 

pedido (Id.24592369). Após, com a resposta conclusos. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, em nada sendo requerido, arquive-se com as baixas 

necessárias. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Lener Leopoldo da 

Silva Coelho Juiz de Direito

Comarca de Feliz Natal

Diretoria do Fórum

Portaria

 PORTARIA N. 9/2020-cnpar

 O Doutor FERNANDO KENDI ISHIKAWA, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, e uso de suas 

atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que, fora autorizado o Juiz Diretor do Foro, delegar para 

que o Gestor assine eletronicamente notas fiscais e relatórios para 

pagamentos dos credenciados encaminhando-os ao FUNAJURIS, qual seja 

até o dia 05 (cinco) do mês subsequente à prestação de serviço;

 R E S O L V E:

 Art. 1° - AUTORIZAR a Gestora Geral, Mailza Ramos de Araújo, mat. 

7693, a assinar digitalmente as Notas Fiscais dos credenciados, bem 

como assinar os relatórios, devido ao Juiz de Direito e Diretor do Foro, pela 

Comarca citada, devendo uma cópia da presente Portaria ser anexada no 

portal do GPSEM.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Feliz Natal 17 de janeiro de 2020.

 (assinatura digital)

Fernando Kendi Ishikawa

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-13 CARTA DE ORDEM CÍVEL

Processo Número: 1000627-55.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (ORDENANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Juizo da Vara Unica de Feliz Natal MT (ORDENADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DESPACHO Processo: 1000627-55.2019.8.11.0093 ORDENANTE: 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO ORDENADO: JUIZO DA VARA 

UNICA DE FELIZ NATAL MT Vistos. Ante o teor da Carta de Ordem, 

cumpra-se conforme deprecado, ausente eventual documento, solicite a 

complementação junto à origem. Expeça-se o necessário para atingir a 

finalidade da Carta de Ordem. Após, remetam-se os autos, via malote 

digital, para o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com 

as homenagens, cautelas e baixas. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79547 Nr: 875-09.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMY SOUSA CCORREA & CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fls. 95, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para requerer o que lhe for de direito no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000550-46.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA MARIA DAL MOLIN (AUTOR(A))

ALBERTO DAL MOLIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JO EUSTAQUIO DE SOUZA OAB - MT25485/O (ADVOGADO(A))

KLEBER GIOVELLI OAB - MT17788/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA PASSADOR (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000550-46.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

ALBERTO DAL MOLIN, JANDIRA MARIA DAL MOLIN RÉU: JOSE MARIA 

PASSADOR VISTOS. Cuida-se de ação de reintegração de posse c/c 

tutela de urgência ajuizada por ALBERTO DAL MOLIN e JANDIRA MARIA 

DAL MOLIN em face de JOSÉ MARIA PASSADOR, já qualificados nos 

autos. Pois bem. Em análise detida do feito, entendo ser o caso de 

incidência do art. 562, segunda parte, do NCPC, razão pela qual DESIGNO 

o dia 05 de fevereiro de 2020, às 13h (MT) para a realização de audiência 

de justificação prévia. INTIME-SE a parte autora, por meio de seu 

advogado, consignando que esta deverá notificar as suas testemunhas, 

ou, trazê-las no dia e hora aprazados para a realização do ato. CITE-SE o 

requerido e INTIME-O, com a máxima urgência, para que compareça à 

audiência, acompanhado de advogado, constando que terá o prazo de 15 

dias para contestação, que se iniciará após a decisão sobre o pedido 

liminar (NCPC, art. 564 e ss.). OBSERVE-SE, o Sr. Oficial de Justiça, o 

disposto no art. 212, § 2º, do NCPC. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

Feliz Natal/MT, 10 de dezembro de 2019. Jorge Hassib Ibrahim Juiz de 

Direito Em substituição

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000559-08.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

ORACI JOAO BIANQUINI MORO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA OAB - MT14125/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO DE TAL (REU)

MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK (REU)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL DECISÃO Processo: 1000559-08.2019.8.11.0093. AUTOR(A): 

ORACI JOAO BIANQUINI MORO RÉU: MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK, 

CLAUDIO DE TAL VISTOS. Cuida-se de ação de manutenção de posse c/c 

interdito proibitório com tutela de urgência ajuizada por ORACI JOÃO 

BIANCHINI MORO em face de MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK, CLÁUDIO 

DE TAL, VILSON JOSÉ SCHNEIDER e ELIANE FATIMA DA SILVA 

SCHNEIDER, já qualificados nos autos. Pois bem. Em análise detida do 

feito, entendo ser o caso de incidência do art. 562, segunda parte, do 

NCPC, razão pela qual DESIGNO o dia 05 de fevereiro de 2020, às 

13h30min (MT) para a realização de audiência de justificação prévia. 

INCLUA-SE no polo passiva da demanda os Sr. Vilson José Schneider e 

Sra. Eliane Fatima da Silva Schneider. INTIME-SE a parte autora, por meio 

de seu advogado, consignando que esta deverá notificar as suas 

testemunhas, ou, trazê-las no dia e hora aprazados para a realização do 

ato. CITEM-SE os requeridos e INTIME-OS, com a máxima urgência, para 

que compareça à audiência, acompanhado de advogado, constando que 

terá o prazo de 15 dias para contestação, que se iniciará após a decisão 

sobre o pedido liminar (NCPC, art. 564 e ss.). OBSERVE-SE, o Sr. Oficial 

de Justiça, o disposto no art. 212, § 2º, do NCPC.C UMPRA-SE, expedindo 

o necessário. Feliz Natal/MT, 10 de dezembro de 2019. Jorge Hassib 

Ibrahim Juiz de Direito Em substituição

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000536-62.2019.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAISY PEDRO ALVES CORREA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE FELIZ 

NATAL SENTENÇA Processo: 1000536-62.2019.8.11.0093 REQUERENTE: 

AYMORE REQUERIDO: DAISY PEDRO ALVES CORREA Vistos. Verifica-se 

que a parte autora apresentou pedido de desistência da ação. 

Considerando que, no termos do art. 485, § 4º, do NCPC, a parte requerida 

não foi citada e, consequentemente, não apresentou contestação, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, 

sem resolução de mérito, e, assim, determino o CANCELAMENTO da 

distribuição e de todos os demais atos praticados, com fundamento no art. 

art. 485, inciso VIII e art. 290, ambos do NCPC. Deixo de condenar a parte 

autora em custas e despesas processuais, considerando que logo após a 

distribuição da demanda houve pedido de desistência, ausentando-se o 

fato gerador da incidência das custas processuais, qual seja, a prestação 

jurisdicional e, ainda, diante da ausência da angularização da relação 

processual. De igual modo, deixo de condená-la em honorários 

advocatícios, considerando a inexistência de citação do polo passivo. 

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Feliz Natal, data da 

assinatura eletrônica.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-75.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

LUSMARA EUGENIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 31/03/2020 AS 11:40 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000031-08.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

JOSANIA DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 31/03/2020 AS 12:40 HORAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-90.2018.8.11.0093

Parte(s) Polo Ativo:

MAGDA FERREIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PARTE AUTORA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA PARA O DIA 31/03/2020 AS 14:00 HORAS.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000033-25.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:
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AGENIR CEZAR DAVID (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RALFF HOFFMANN OAB - MT13128-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado do Mato Grosso 

(INDEA/MT), unidade de Guarantã do Norte(MT) (IMPETRADO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000033-25.2020.8.11.0087 IMPETRANTE: AGENIR CEZAR DAVID 

IMPETRADO: CHEFE DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO 

ESTADO DO MATO GROSSO (INDEA/MT), UNIDADE DE GUARANTÃ DO 

NORTE(MT) DESPACHO Intime-se o impetrante para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, apresentando os documentos que 

comprovem a efetiva negativa do cadastro junto ao INDEA, advertindo-a 

que o descumprimento acarretará o indeferimento da inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC. Transcorrido o prazo com ou sem 

manifestação, certifique-se e retornem os autos imediatamente conclusos. 

Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107724 Nr: 1696-31.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Junior do Carmo Scarpari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdemir José dos Santos - 

OAB:17.597/OAB-MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 107724

Vistos em regime de exceção.

Não sendo o caso de trancamento da ação penal nem de absolvição 

sumária (CPP, art. 397), dou regular prosseguimento ao feito.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência 

de Instrução e Julgamento para o dia 12 de dezembro de 2019, às 

17h30min.

Desde já, determino a expedição de carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a inquirição das testemunhas arroladas residentes 

em outra Comarca.

Consigno que caso alguma testemunha não seja localizada, a Sra. Gestora 

Judiciária deverá abrir vista às partes para que se manifestem, no prazo 

de 05 (cinco) dias, importando o eventual silencio em desistência tácita.

Cumpram-se, expedindo-se os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Às providências.

Guarantã do Norte/MT, 11 de novembro de 2019.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 105179 Nr: 239-61.2017.811.0087

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANA MATEUS TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Artur Henrique Mohr, ELIZÂNGELA DONIZETI 

DE OLIVEIRA MOHR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MENEZES - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - 

OAB:12145

 Vistos em regime de exceção.

SECRETARIA: Apense os presentes autos aos de código n.º 95984.

Trata-se de pedido de habilitação de crédito em inventário proposto por 

Mariana Mateus Tavares, requerendo o pagamento de dívida no valor de 

R$ 87.596,39 (oitenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e trinta 

e nove centavos).

Determinada a citação do espólio pela inventariante nomeada, esta não foi 

localizada.

 A parte requerente pugnou pela intimação do advogado habilitado nos 

autos de inventário.

 Deste modo, providencie a secretaria o apensamento dos autos 

principais, com o respectivo cadastramento de advogado(s) e 

IMPULSIONE, VIA DJE, INTIMANDO-SE a inventariante para manifestar se 

concorda com a habilitação de crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do artigo 644, parágrafo único, do CPC.

Transcorrido o prazo, conclusos para deliberação.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 103156 Nr: 3347-35.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo Severino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katiuscia de Lima Macedo 

Severino - OAB:OAB/MT 17.350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód 103156

 De fato, defiro o pleito da Fazenda Pública que contou com a anuência da 

exequente, para que seja retificado o cálculo de fls. 39, devendo ser 

excluídos os honorários sucumbenciais inseridos equivocadamente, razão 

pela qual retifique-se oficio requisitório expedido às fls. 35, instruindo-o 

com cópia desta decisão.

 Entretanto, indefiro o pedido de fixação de honorários sucumbenciais 

requerido pela parte autora, haja vista que a Fazenda Pública não 

embargou a petição inicial, conforme se vê da petição de fls. 30, mas 

tão-somente apontou um equívoco no cálculo elaborado pelo 

Departamento Auxiliar da Presidência, que incluiu indevidamente os 

honorários sucumbenciais sem que tivessem sido arbitrados, 

manifestação esta que inclusive obteve a concordância da autora e, 

portanto, não há falar em pretensão resistida por parte do devedor e, 

portanto, nesse caso deve-se aplicar o disposto no artigo 85, §7º do CPC: 

“não serão devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença 

contra a fazenda pública que enseje a expedição de precatório, desde 

que não tenha sido impugnada.”

Indefiro também o pedido de expedição de oficio para o Tribunal de Justiça 

para atualização do cálculo, conquanto que será automaticamente 

atualizado quando da retificação.

 Cumpra-se, com urgência.

Guarantã do Norte/MT, 17 de novembro de 2019.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Provimento 16/2019-CM

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 107724 Nr: 1696-31.2017.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Henrique Junior do Carmo Scarpari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdemir José dos Santos - 

OAB:17.597/OAB-MT

 DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo a desistência das demais testemunhas.

Aguarde-se a precatória expedida para interrogatório do réu. Com o 

aporte da missiva, declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se 

vista às partes para apresentação das alegações finais, no prazo legal, 

iniciando pelo Ministério Público.

Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40360 Nr: 2562-83.2010.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alido Leoni, Maria Pradi Leoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - OAB:PR 

22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 

OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 Intimação do (a) advogado (a) Fabiula Muller Koenig e Gustavo R. Góes 

Nicoladelli para promover o andamento do feito no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 80096 Nr: 1918-09.2011.811.0087

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido liminar (art. 282 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Cozer & Cozer LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Rodrigues Coladello - 

OAB:12.684 OAB/MT, Ralff Hoffmann - OAB:13.128/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 80096

Tendo em vista que o agravo foi interposto nestes autos data de fevereiro 

de 2017, cuja liminar requerendo efeito suspensivo foi indeferida pela 

Relatora, às fls. 89/91, em face do lapso transcorrido, certifique-se o 

Gestor Judiciário se já fora julgado o mérito do referido recurso.

Outrossim, intime-se a parte autora para se manifestar sobre a certidão de 

fls. 92, bem como para especificar as provas que pretende produzir ou se 

requer o julgamento antecipado da lide, no prazo de 15(quinze dias).

 Cumpra-se, com urgência.

Guarantã do Norte/MT, 18 de novembro de 2019.

Edna Ederli Coutinho

Juíza de Direito em Regime de Exceção

Provimento nº 016/2019-CM

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115605 Nr: 2528-30.2018.811.0087

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON BRUNO DOS SANTOS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) advogado (a) THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO 

para manifestar-se sobre a certidão de fl. 39 no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104903 Nr: 88-95.2017.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. De Crédito Rural Norte Matogrossense-Sicredi 

Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS HELLESHEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12.113/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ e, do 

artigo 1.282, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora por meio do (a) advogado (a) Dr.(a) Jean Carlos Rovaris, para dar 

andamento no feito no prazo de 5(cinco) dias sob pena de extinção dos 

autos, art. 485, inciso III, do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000047-09.2020.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRYAN LUCAS LANG DE OLIVEIRA OAB - MT24778/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA & SALLET CORRETORA E REPRESENTACAO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

GUARANTÃ DO NORTE VARA ÚNICA DE GUARANTÃ DO NORTE 

____________________________________________________________

___________________________________________ Processo : 

1000047-09.2020.8.11.0087 REQUERENTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A 

REQUERIDO: COSTA & SALLET CORRETORA E REPRESENTACAO LTDA - 

ME DECISÃO Trata-se de requerimento de cumprimento de medida liminar 

em AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, ajuizada pelo BANCO VOLVO 

(BRASIL) S.A. em face de COSTA & SALLET CORRETORA E REP. LTDA. - 

ME, ambos devidamente qualificados nos autos. Alega a parte autora que 

ingressou com Ação de Busca e Apreensão na Comarca de Pinhais/PR em 

desfavor do requerido, tencionando a apreensão da garantia contratual, e 

que, frente ao incontestável inadimplemento do requerido, presentes os 

requisitos legais, restou deferida por aquele juízo a liminar vindicada. No 

entanto, parte dos objetos da lide foram localizados nesta cidade. Assim, 

pleiteia o requerente a expedição de mandado de busca e apreensão dos 

bens descritos na inicial da ação principal, com fundamento no art. 3º, § 

12, do Decreto-Lei nº 911/69. Com a inicial juntou documentos. É o 

relatório. Decido. O presente pedido encontra amparo legal no Decreto-Lei 

nº 911/69, art. 3º, § 12. Logo, defiro a busca e apreensão dos veículos 

descritos na inicial de busca e apreensão, devendo ser depositados em 

nome da pessoa indicada pelo requerente na exordial. Após o 

cumprimento da medida, oficie-se ao Juízo da Vara Cível da Comarca de 

Pinhais/PR, informando a realização de busca e apreensão dos bens, para 

as providências cabíveis. As citações, intimações e penhoras poderão 

realizar-se no período de férias forenses, ou nos feriados ou dias úteis 

mesmo antes das 6 e depois das 20 horas, observado o disposto no art. 

5º, inciso XI, da Constituição Federal (art. 212, §2º, NCPC). Intime-se, 

expedindo-se o necessário. Serve a decisão como mandado. Cumprida a 

decisão, arquivem-se os autos. Guarantã do Norte, 22 de janeiro de 2020. 

DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010387-39.2010.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA LENZI OAB - MT0013287A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA OAB - MT10133-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte executada, na pessoa de seu(a) advogado(a), para 

que querendo manifeste-se em relação ao id. 27236201, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1042159-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS ROCHA BORDIM (AUTOR(A))

VANESSA DOS SANTOS ROCHA (AUTOR(A))

FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS (AUTOR(A))

FABIOLA DOS SANTOS ROCHA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA GULART SOARES OAB - MT6008/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUDESIA GOMES (REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos nº 1042159-68.2019.8.11.0041 Despacho. Vistos etc. Compulsando 

os autos verifica-se que a parte autora distribuiu na data de 25/09/2019, 

por meio do Sistema PJe na comarca de Cuiabá/MT, razões de apelação 

vinculada ao processo de nº 1541-89.2014.811.0036 (CI – 35342), o qual 

tramita nesta comarca de Guiratinga/MT. Após o juízo de Cuiabá deixar de 

receber as razões recursais e determinar a remessa a esta comarca de 

Gu i ra t inga  em razão da  dependênc ia  do  p rocesso 

nº1541-89.2014.811.0036, a parte requerente protocolou em ID 24573145 

pedido de reconsideração da decisão preferida pelo juízo Cuiabá, 

afirmando tratar-se a ação de ação monitória, cujo domicilio da requeria 

seria a capital mato-grossense, sendo incorreta a remessa dos autos a 

estava Vara. É o relato do necessário. Vieram-me os autos conclusos. 

Verifica-se que a parte autora cadastrou a ação no Sistema PJE como 

ação monitória, todavia, como vê dos documentos acostados, a petição 

juntada não se trata de ação monitória, mas sim de razões de apelação. 

Desse modo, necessário se faz que a parte autora emende o pedido 

inicial, no prazo de 15 (quinze), esclarecendo se a presente ação trata-se 

de recurso de apelação a ser protocolado por dependência aos autos 

nº1541-89.2014.811.0036 ou se trata de NOVA ação monitória, cuja 

petição inicial não está acostada aos autos, sob pena de indeferimento da 

petição inicial e cancelamento da distribuição. Transcorrido o prazo, 

certifique-se. Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Guiratinga – MT, 21/01/2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57719 Nr: 1450-57.2018.811.0036

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Antunes Rodrigues Filho, Sebastião Antunes 

Rodrigues, Gizelda Antunes Rodrigues, Dalzirene Souza Oliveira, Marize 

Rodrigues Moraes, Auriane Rodrigues Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Léa Carvalho Moraes 

Brzezinski - OAB:3295/B-MT, Quênesse Dyogo do Carmo - 

OAB:10286

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1450-57.2018.811.0036 (57719)

Ação de Inventário

Despacho.

Vistos etc.

1) DEFIRO o pedido do Ministério Público formulado as fls. 51.

 2) INTIME-SE o inventariante para que conteste o presente incidente de 

remoção, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que estabelece o 

art. 623 do Novo Código de Processo Civil, inclusive juntando documentos, 

especificando provas e arrolando as testemunhas pertinentes, sob pena 

de preclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 02/07/2018.

 Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52245 Nr: 2940-51.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Alvany de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bv - Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento, Maura Maria Dallabrida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Petrônio de Souza Dias 

- OAB:9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Alves Freire - 

OAB:SP 240.295, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:OAB/MT 14.469-A, 

MAURI MARCELO BEVERVANÇO JÚNIOR - OAB:42277, Teresa Celina 

de Arruda Alvim Wambier - OAB:SP 67.72 22.129

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos aduzidos na exordial 

por FRANCISCO ALVANY DE FREITAS em desfavor de MAURA MARIA 

DALLABRIDA, por consequência, extingo o presente feito com resolução 

do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.CONDENO a Parte Autora 

ao pagamento de custas finais. DEIXO de condenar os honorários de 

sucumbência, vez que a parte requerida não constituiu causídico no 

feito.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Com o trânsito em julgado, e nada 

sendo requerido:INTIME-SE a Parte Autora, para, no prazo de 48h 

(quarenta e oito horas) efetuar o pagamento das custas finais, sob pena 

de inscrição em dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 

CGJ(...).Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 21/01/2020. 

Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de Direito

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58954 Nr: 1907-89.2018.811.0036

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ermantino Vieira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ribeiro Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ RODA JUNIOR - 

OAB:18422/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GERALDO RIBEIRO MARTINS, Cpf: 

20373635168, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, nos termos do art. 487, I, do Novo CPC, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação ajuizada por ERMANTINO VIEIRA DE 

SOUZA, devidamente qualificado em face do requerido GERALDO RIBEIRO 

MARTINS, para DECLARAR a aquisição do bem imóvel situado no Lote nº. 

223, Rua 10 nº 578 Bairro Areião, neste município, com 80 m² (oitenta 

metros quadrados), sendo 08 metros de frente e fundos, por 10 metros de 

ambos os lados, conforme descrição presente na matrícula nº 2.498 do 

Cartório de 1º Ofício de Guiratinga/MT.1) Nos termos do art. 1.238 do novo 

Código Civil, a presente sentença, meramente declaratória da aquisição da 

propriedade imóvel, SERVIRÁ de título para o registro no cartório 

respectivo.2) DETERMINO que o registro no serviço de imóveis não 

dependerá do pagamento do imposto de transmissão, vez que se trata de 

forma originária de aquisição da propriedade.3) EXPEÇA-SE mandado de 

registro da aquisição.4) A fim de privilegiar os atos processuais já 

realizados, aí incluído o reconhecimento do pedido por parte da defesa 

dos Requeridos, DEIXO de condenar o Requerido nos honorários 

advocatícios e custas processuais.6) CIÊNCIA a Defensoria 

Pública.Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas e 

anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Guiratinga/MT, 06 de Setembro de 2019.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSIANE DA MATA 

PEREIRA, digitei.

Guiratinga, 21 de janeiro de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58682 Nr: 1788-31.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalzirene de Souza Silveira, Claudinei Pereira 
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da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DALZIRENE DE SOUZA SILVEIRA, Cpf: 

91529484120, Rg: 13672266, Filiação: Gizelda Antunes de Souza e 

Sebastião de Souza Silveira, data de nascimento: 12/05/1979, 

brasileiro(a), natural de Alto Garças-MT, convivente, desempregada, 

Telefone (66) 99682-9751 e atualmente em local incerto e não sabido 

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA, Cpf: 98264109187, Rg: 67737100050, 

Filiação: Leonilda Pereira da Silva e Sebastião Eduardo da Silva, data de 

nascimento: 08/11/1982, brasileiro(a), natural de Itiquira-MT, convivente, 

frentista, Telefone (66) 99999-3461. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Os acusados DALZIRENE DE SOUZA SILVEIRA e 

CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA foram denunciados pelo Ministério Público 

Estadual como incurso nas sanções do art.306 da Lei 9.503/97 - Código 

de Trânsito Brasileiro.

Despacho: Indiciados: Claudinei Pereira da Silva e Dalzirene de Souza 

SilveiraCriminalDecisão.Vistos etc.Trata-se de denúncia oferecida em face 

de Claudinei Pereira da Silva e Dalzirene de Souza Silveira, imputando-lhe 

a prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito 

Brasileiro.Ante a existência dos requisitos formais e materiais da denúncia 

(art. 41 do Código de Processo Penal), ou seja, há prova da materialidade 

e indícios suficientes de autoria, RECEBO a denúncia nos seus termos. 

CITEM-SE os acusados, pessoalmente, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, mediante Advogado, respondam à acusação, por escrito, inclusive 

juntando documentos, especificando provas e arrolando as testemunhas 

pertinentes, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A, do CPP. 

Não apresentada à resposta no prazo legal, ou se os acusados citados 

não constituírem defensor, DETERMINO QUE SEJA NOMEADO DEFENSOR 

PÚBLICO para oferecê-la, no prazo de 10 (dez) dias. Venham aos autos 

certidão de antecedentes criminais dos denunciados desta Comarca. 

Determino sejam solicitadas informações sobre os antecedentes dos 

acusados no Instituto de Identificação do Estado de Mato Grosso e no 

Instituto Nacional de Identificação Criminal. Conforme exige o Art. 1.373., 

Inciso III, da CNCGCJ/MT, determino a comunicação do recebimento desta 

denúncia ao Distribuidor Criminal, ao Instituto de Identificação Estadual e 

Nacional, à Delegacia de Polícia local, bem como a alimentação do banco 

de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Guiratinga/MT, 23 de Agosto de 2018.Aroldo Jose Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ROSIANE DA MATA 

PEREIRA, digitei.

Guiratinga, 21 de janeiro de 2020

Valtemir dos Santos Rodrigues Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41539 Nr: 565-14.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IRMAOS SOCREPPA LTDA, 

CLAUDIA MILENA SOCREPPA, ALBERTO SOCREPPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Processo n.º 565-14.2016.811.0036 (41539)

Execução Fiscal

Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (fls. 83/86) opostos pela parte 

exequente em face da sentença de fls. 75/76, alegando que nela houve 

omissão, sob o fundamento de que não houve a devida análise da 

exceção de pré-executividade constante nos autos, bem como alega que 

não houve a devida intimação.

Assim, vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento.

Tal recurso merece PROVIMENTO.

Ao compulsar os autos, vislumbra-se que o recurso interposto pelo 

embargante merece total provimento, uma vez que existe nos autos a 

oposição de exceção de pré-executividade (fls. 16/21) e a sua devida 

impugnação (fls. 44/46), que estão pendentes de decisão.

Dessa forma, existente o vício ensejador da via recursal aclaratória 

apontado pelo embargante, resta-me julgar pelo provimento destes 

Embargos de Declaração.

Decido.

Ante o exposto, RECEBO os embargos de declaração, vislumbrando a 

ocorrência dos vícios apresentados DOU PROVIMENTO AO RECURSO 

para REVOGAR a sentença de fls. 75/76.

Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21/01/2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41539 Nr: 565-14.2016.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA IRMAOS SOCREPPA LTDA, 

CLAUDIA MILENA SOCREPPA, ALBERTO SOCREPPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MURELLI FERREIRA 

OLIVEIRA - OAB:11681

 Processo n.º 565-14.2016.811.0036 (41539)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, já qualificado no feito, em face de 

MADEIREIRA IRMAOS SOCREPPA LTDA, pessoa jurídica devidamente 

qualificada no feito.

É relato necessário. Fundamento.

A competência para o processamento da execução fiscal estabelece 

como critério determinante o domicílio ou residência do executado, 

conforme expresso no § 5º, art. 46, do CPC.

Nesse sentido, ao observar os autos verifica-se que além da pessoa 

jurídica, ora executada, possuir endereço no município de Juruena/MT, 

cuja jurisdição pertence a Comarca de Cotriguaçu, ressai-se, ainda, que 

os proprietários possuem endereço também naquela localidade, bem como 

a própria petição inicial foi endereçada ao “Excelentíssimo(a) Senhor(a) 

Doutor(a) Juiz(a) de Direito da Comarca COTRIGUACU” (fl. 01).

A partir da supracitada constatação corroborada com o entendimento 

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 

1.146.194-SC, que serviu de paradigma para o Tema Repetitivo n. 373, 

entendo que a competência territorial nas ações de execução fiscal 

possui caráter absoluto.

Percebe-se, assim, que esta ação deveria ser ajuizada perante o Juízo da 

Comarca de Cotriguaçu, por isso com o intuito de não causar futuras 

anulações de atos decisórios, declino da competência para processar e 

julgar esta causa e determino a remessa dos autos para o competente 

Juízo da Comarca de Cotriguaçu/MT.

Decido.

Portanto, DECLARO o Juízo da Comarca de Guiratinga/MT INCOMPETENTE 

para conhecer e decidir sobre a matéria do presente feito.

Assim, REMETAM-SE os presentes autos Juízo da Comarca de Cotriguaçu, 

para o prosseguimento do presente feito executivo, com as nossas 

homenagens, dando-se baixa nos registros cartorários e distribuição.

Intima-se. Cumpra-se com URGÊNCIA.
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Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46069 Nr: 74-70.2017.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Garcia de Lima & Nossol LTDA., Vera Lucia Nossol

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S.A (Cemat)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que intimo a Parte Exequente Garcia de Lima & Nossol 

LTDA, na pessoa de seu representante, Vera Lucia Nossol, para requerer 

o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do presente feito.

Guiratinga - MT, 21 de janeiro de 2020.

Oficial Escrevente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 49429 Nr: 1767-89.2017.811.0036

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suely Lopes Beltrão - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Felipe Vieira Lopes 

Martins - OAB:MT/24816/O

 Processo n°. 1767-89.2017.811.0036

Código: 49429

Execução de Medidas Sócio-Educativas

Despacho

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA para o dia 05/06/2018 às 15h30min (MT).

INTIMEM-SE.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 09 de Abril de 2018.

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 59539 Nr: 2131-27.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Wilker Macedo de Oliveira e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VAN DER SAND - 

OAB:24956/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 59539

Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária proposta por MARCOS WILKER MACEDO 

DE OLIVEIRA E SILVA em face de INSS – Instituto Nacional do Seguro 

Social.

Contestação juntada aos autos às fls.44/64.

Impugnação às fls.74/77.

Laudo Pericial juntado às fls.164/168.

Laudo Sócio Econômico às fls.188/189, informando que a parte requerente 

está residindo na cidade de Rondonópolis, cujo endereço se encontra nos 

autos á fl.189.

É o entendimento:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. COMPETÊNCIA 

TERRITORIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO 

DO DOMICÍLIO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA 

CONSTITUCIONALMENTE FIXADA. 1. A competência da Justiça Federal 

para o julgamento de ações previdenciárias é fixada constitucionalmente 

(art. 109, I) - sendo exceção a regra da competência delegada. 2. O 

segurado, cujo domicílio não seja sede de Vara Federal, tem três opções 

de aforamento da ação previdenciária: poderá optar por ajuizá-la perante 

o Juízo Estadual da comarca de seu domicílio; no Juízo Federal com 

jurisdição sobre o seu domicílio ou, ainda, perante Varas Federais da 

capital do Estado-membro. 3. É vedada a opção pelo ajuizamento perante 

Juízo Federal diverso daquele constitucionalmente previsto. 4. Não tem 

aplicação do princípio da perpetuatio jurisdictionis, por estar-se diante de 

regra de competência absoluta decorrente de norma constitucional (I e § 

3º do art. 109 da CF). Precedentes. 5. Hipótese em que restou 

comprovado que o domicílio do autor é na comarca onde ajuizada a 

presente ação previdenciária.

(TRF-4 - AC: 50363477520174049999 5036347-75.2017.4.04.9999, 

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 

05/07/2018, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

 Desta forma, declaro a incompetência deste juízo para processar o feito e 

determino a remessa dos autos à Comarca de Rondonópolis /MT.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 61385 Nr: 2856-16.2018.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigo de Souza Pinto - 

Defensor Público - OAB:19318/O, Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2856-16.2018.811.0036 (61385)

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

1) INTIME-SE a parte exequente para informar o CPF do executado, bem 

como os dados pessoais, no prazo de 10 (dez) dias.

2) REMETAM-SE, com urgência, os autos para a CONTADORIA para 

atualização do débito alimentar que deverá ser pago pelo executado.

3) DETERMINO o protesto em Cartório do presente débito alimentar, título 

judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 517 do CPC.

4) Após, ABRA-SE vistas dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra-se.

 Intime-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 22 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 40067 Nr: 1578-82.2015.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Nascimento Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9.699-MT, Carlos Henrique Alves Rodrigues - OAB:19607-O/MT

 Processo n°1578-82.2015.811.0036 (40067)

Ação Penal

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de fl. 638, opostos pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da 
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sentença de fls. 633/636, alegando erro material apontado no relatório da 

referida sentença.

Realmente ficou constando um equívoco material do nome do denunciado 

no relatório da sentença. Nesse sentido, no relatório consta Jhonatan 

Gomes da Silva e no dispositivo consta Thiago Nascimento Silva.

Diante do exposto, RECEBO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para 

sanar o erro material apontado na r. sentença, passando o trecho 

invectivado a ter a seguinte redação:

“Trata-se de ação penal que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO ofereceu denúncia em desfavor de THIAGO 

NASCIMENTO SILVA, mais conhecido por “Cabelinho”, pelo cometimento 

dos delitos tipificados nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei n° 

11.343/2006,

[...]

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para absolver o 

denunciado THIAGO NASCIMENTO SILVA, dos delitos imputados na 

denúncia, artigos 33, caput e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, com 

fulcro no art. 386, VII, do CPP, por não existir prova suficiente nos autos 

para a condenação do acusado.”.

No mais, permanece a sentença tal como está lançada.

Publique e retifique-se o registro da sentença retificada, anotando-se.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 21 de janeiro de 2020.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 47091 Nr: 622-95.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzenir Rita de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT, Thalles Felipe Vieira Lopes Martins - 

OAB:MT/24816/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319, Procurador do INSS - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 47091

Vistos etc.

Intime-se o causídico do requerente para, querendo, se manifeste quanto 

aos embargos de declaração de fl.228/229, no prazo de 05 (cinco) dias, 

nos termos do art.1023 §2º do CPC.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 45989 Nr: 14-97.2017.811.0036

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ford Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kenia Almeida Teixeira- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13994-A, Danilo Silva Oliveira - OAB:MS 15.359-B, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 14-97.2017.811.0036 (45989)

Ação de Rescisão Contratual

Decisão.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, com 

pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Bradesco Leasing S/A 

Arrendamento Mercantil, em face de Kenia Almeida Teixeira, todos 

qualificados, visando à reintegração de bem móvel objeto de contrato de 

arrendamento mercantil inadimplido.

Ante a certidão de fl. 115, a parte autora manifestou-se às fls. 126/127 

informando um novel endereço para efetivação da liminar.

Ante os fatos expostos, determino:

1) Em observância a certidão de fl. 115, DETERMINO que a Oficial de 

Justiça realize a devida CITAÇÃO da parte requerida na pessoa do Sr. 

Eduardo Antônio Teixeira, com as devidas advertências para contestação 

da ação, vez que esse identificou-se como representante legal da pessoa 

jurídica, ora requerida. Após o cumprimento da diligência, CERTIFICA-SE 

nos autos.

2) Ao ensejo, DEFIRO o pedido realizado pela parte autora às fls. 126/127.

 Assim, EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA para a Vara de Precatórios da 

Comarca de Várzea Grande/MT, a fim de que se procedam a busca e 

apreensão do bem, no seguinte endereço: “RUA VIRACOPOS Nº 193 – 

QUADRA 04 LOTE 18 – BAIRRO JARDIM AEROPORTO – VÁRZEA 

GRANDE/MT”. Portanto, INTIME-SE a parte requerente, para que realize o 

devido pagamento da diligência.

3) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e VOLTEM os autos conclusos.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 21/01/2020.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38832 Nr: 1376-08.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Railson da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonica Brasil S/A (VIVO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Denicoló - OAB:18395-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Filinto Corrêa da Costa 

Junior - OAB:MT 11.264

 Autos n. 1376-08.2015.811.0036 (38832)Ação Declaratória de 

Inexistência de DébitoDecisão.Vistos, etc.Trata-se de ação declaratória de 

inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por 

Railson da Silva Souza em face de Telefônica do Brasil S/A (VIVO), todos 

qualificados.(...).Decido.Nesse diapasão, INTIME-SE o ESTADO DE MATO 

GROSSO, para que, no prazo de (05) dias, manifeste-se nos autos 

indicando perito oficial ou órgão que procedam a perícia grafotécnica 

requisitada pela parte autora, beneficiária da justiça gratuita, sob aviso de 

que independente de indicação ou não de perito, os honorários recaíram 

sob para pagamento do Estado.Após, CERTIFIQUE-SE a serventia e 

VOLTEM os autos conclusos, para deliberação de nomeação de perito 

grafotécnico, independente de indicação ou não pelo Estado.Cumpra-se. 

Intime-se.Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 21/01/2020. Aroldo José 

Zonta BurgarelliJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000013-90.2020.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALDAN NETO OAB - SP221199 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

PROCESSO/CÓDIGO N°1000013-90.2019 Vistos etc. Preenchidos os 

requisitos legais, condições da ação e pressupostos processuais, recebo 

a inicial. Defiro os benefícios da assistência judiciaria gratuita. 

Considerando o Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de 

designar audiência de conciliação e mediação entre as partes, por 

tratar-se de recurso público o qual não admite a autocomposição 

(art.334§4º, II do Novo CPC). Desta feita, cite-se o INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS para, querendo, apresentar resposta, dentro 

do prazo legal, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo Civil. 

Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC, art. 344). 
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Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica, no prazo de 10 (dez) dias. Por fim, CERTIFICA-SE a 

serventia e devolva os autos conclusos para deliberações. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Guiratinga/MT, 21 de janeiro de 2020. 

Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Diretoria do Fórum

Portaria

 P O R T A R I A Nº 29/2019/DF

 A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA ANGELA MARIA JANCZESKI GOES, 

MMª. JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DA COMARCA DE 

GUIRATINGA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

 C O N S I D E R A N D O o Ato n. 1.606/2019-CM, datado de 29 de 

novembro de 2019, disponibilizado no DJE n. 10631 em 03/12/2019, e 

publicado em 04/12/2019, que removeu a servidora Rosiane da Mata 

Pereira da Comarca de Querência para a Comarca de Guiratinga/MT. R E 

S O L V E: I –LOTAR A servidora ROSIANE DA MATA PEREIRA, Técnica 

Judiciária, matrícula 25238, na Secretaria da Vara Única/Juizado Especial 

da Comarca de Guiratinga, a partir desta data. P.R. I. Cumpra-se, 

remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do Egrégio 

Tribunal de Justiça. Guiratinga, 27 de dezembro de 2019. Angela Maria 

Janczeski Goes Juíza de Direito em Substituição Legal.

 

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73303 Nr: 858-66.2014.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA REGINA SUCCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação e do Provimento n.º 41/2016, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar os advogados das partes, acerca do 

agendamento da perícia médica para o dia 24 DE JANEIRO DE 2020, ÀS 

14h00min, a ser realizada pela médica perita nomeada, a Dra. Eliana 

Kawaguti, CRM/MT 3025, nas dependências do Edifício do Fórum da 

Comarca de Itaúba/MT, sito à Av. Tancredo Neves, s/nº, Bairro: Centro, 

Cidade: Itaúba/MT, sendo que a parte pericianda deverá comparecer a 

referida perícia munido de laudos médicos e demais documentos que se 

fizerem necessários.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 97590 Nr: 3722-04.2019.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Eduardo Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON OLIMPIO PINTO - 

OAB:23858/O

 Autos nº: 3722-04.2019.811.0096.

Código Apolo nº: 97590.

 CHAMO O FEITO À ORDEM

 Vistos, etc.

RETIFICO o erro material constante da decisão de ref. 22, para constar 

que a audiência será realizada no dia 29/01/2020, às 18:00.

Intimem-se. Cumpra-se nos demais termos, servindo a presente, no que 

couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA.

Itaúba/MT, data da assinatura digital.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 47115 Nr: 88-78.2011.811.0096

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONOFRE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, 

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA, ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMUEL FERREIRA 

VASCONCELOS - OAB:24920/O

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de internação compulsória promovida por Joana 

Aparecida dos Santos Oliveira em face de Onofre Antônio de Oliveira 

Filho, cumulada com obrigação de fazer para cumpri o dever 

político-constitucional de prestar serviço de saúde em face do Município 

de Nova Santa Helena/MT e o Estado de Mato Grosso, todos qualificados.

Aduz, em síntese, a genitora do requerido, que ele é portador de 

transtorno mental denominado esquizofrenia (CID F20), necessitando da 

internação, ante o distúrbio psiquiátrico incontrolável, com 

heteroagressividade e agressões aos familiares, bem como é dependente 

químico, sendo que agride a genitora e quebra os móveis da casa.

Menciona que o requerido se recusa a participar regularmente do 

programa de assistência social aos portadores de doença mental, não 

toma os medicamentos e tem comportamento agressivo.

Informa que foi negado ao requerente o tratamento adequado pelo Sistema 

Único de Saúde, mesmo se tratando de pessoa pobre, o que levou ao 

ajuizamento da presente demanda, a fim de que seja concedido o 

tratamento clínico para o distúrbio psiquiátrico.

 Com isso, ao final requereu o seguinte: a) a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita; b) que seja nomeada a requerente como 

curadora provisória do filho; c) a concessão da tutela de urgência para fim 

de coibir os requeridos a fornecer o tratamento de saúde de internação 

compulsória para tratar o distúrbio mental; d) a concessão dos benefícios 

do artigo 172, §2.º, do CPC; e) a citação dos requeridos; f) a intimação do 

Parquet; g) a procedência da ação para condenar os requeridos ao 

custeio do tratamento de saúde; h) a condenação dos requeridos em 

custas e despesas processuais.

Com a inicial carreou os documentos de fls. 25/38.

Determinado a emenda da inicial à fl. 39, para fim de ser esclarecido se o 

senhor Onofre se encontra no polo passivo da demanda, o que foi 

atendido à fl. 41, sendo a inicial recebida à fl. 42/43, sendo determinado a 

realização de perícia, a citação dos demandados e a inclusão do senhor 

Onofre Antônio de Oliveira no polo passivo.

 Apresentada às fls. 61/66, contestação pelo município de Itaúba/MT, 

alegando a sua ilegitimidade, uma vez que a autora reside no município de 

Nova Santa Helena/MT.

 O Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado para fim de contestar 

a ação, porém deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, 

conforme certificado à fl. 75.

Apresentado atestado pela parte requerente à fls. 77/78, informando que 

o requerido é portador de esquizofrenia e dependente química, estando 

em surto, enfatizando a necessidade internação.

 Deferido pela r. decisão de fl. 80/83, liminarmente a internação do 

requerido, bem como a retificação do polo passivo devendo constar o 

município de Nova Santa Helena/MT e não o município de Itaúba; a citação 

do Município de Nova Santa Helena/MT para responder a ação; os 

benefícios do artigo 172,§ 2.º, do CPC e reforço policial, caso necessário 

e a juntada da cópia de avaliação de insanidade mental realizada no 

processo de cód. 46881 – n.º 629-48.2010.8.11.0096.

 Informado o cumprimento da medida liminar à fl. 89, o qual promoveu a 

internação do requerido na Comunidade Terapêutica Valor da Vida. 

Juntados os documentos de fls. 90/96.

Apresentada contestação pelo Município de Nova Santa Helena às fls. 

98/100, sendo alegado preliminarmente a ilegitimidade passiva do 

município, uma vez que o requerido não reside no município, sendo que os 

atendimentos de internação foram realizados pelo Estado de Mato Grosso, 

no mérito requereu a improcedência da ação, visto que o município não 

dispõe de unidade psiquiátrica e nem condições financeiras para 
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promover a internação.

 Apresentada réplica à contestação às fls. 105/107, rebatendo todos os 

argumentos alastrados na contestação.

Petitório da requerente de fl. 110/110, informando que foi deferida a liminar 

de internação, porém o requerido ficou internado somente no período de 

26/10/2012 a 12/02/2013, recebendo alta antes da sua recuperação 

completa, demonstrando ainda comportamentos agressivos e tem feito 

ameaças, de modo que foi requerida a internação.

Determinado o restabelecimento da internação do requerido pela r. decisão 

de fl. 116/117, sendo a internação do requerido no hospital Adauto 

Botelho, porém a requerente não concordou com a internação no referido 

hospital, ante a alegação de que se trata de estabelecimento sem 

condições para cuidar do seu filho e requereu a internação em clínica 

particular, conforme manifestação de fls. 127/128, por advogado não 

constituído, não sendo concedido o pedido pela r. decisão de fl. 139/140.

 Petitório do Parquet de fls. 168/169, requerendo o cumprimento da liminar 

deferida com a consequente internação do requerido; que seja oficiada a 

Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso, para fim de informar se 

há vaga no Hospital Paulo de Tarso para promover a internação, bem 

como a juntada de cópia do incidente de insanidade mental e o respectivo 

laudo de exame de insanidade mental anexo às 195/200, o que foi 

entendido pela r. decisão de fls. 216/217, sendo determinado a intimação 

do município de Nova Santa Helena/MT para promover nova internação do 

requerido, no Hospital Público Psiquiátrico Paulo de Tarso, localizado em 

Rondonópolis/MT, assumindo o Estado de Mato Grosso todas as despesas 

médico-hospitalares, caso não haja vaga deverá ser promovido a 

internação em clínica particular ou pública especializadas, as custas dos 

requeridos.

 Resposta ao ofício do Juízo juntada à fl. 220, informando que o Hospital 

Paulo de Tarso não tem vaga disponível, tendo sido informado que foi 

conseguido vaga no Hospital Adauto Botelho, porém o hospital requereu 

exames para admissão, o que foi posteriormente informado à fl. 224.

A r. decisão de fls. 238/239, determinou a internação do requerido no 

Instituto Espírita Batuíta de Saúde Mental, em Goiânia/GO, caso exista 

vaga, devendo ser os custo assumidos pelo Estado de Mato Grosso na 

parcela que lhe compete, não sendo o caso deverá os requeridos 

promover a internação em qualquer clínica especializada, privada ou 

pública.

Determinado à fl. 244, o cumprimento da liminar deferida à fl. 238/239, 

sendo deferido a sedação gradativa, com acompanhamento médico, visto 

que o requerido quebrou outrora uma ambulância e conseguiu fugir com 

ela em movimento.

 Ofício de fl. 251, informando que o requerido se encontra em recuperação 

de cirurgia ortopédica e menciona que os hospitais psiquiátricos não 

internam pacientes nessas condições, razão pela qual foi determinado a 

suspensão do feito à fl. 258 e 262.

 Ofício de fl. 293, informando que o requerido foi internado no hospital 

Adauto Botelho em 10/05/2017, sendo concluído pelo tratamento 

ambulatorial em Colíder/MT, sendo informando à fl. 301 que o requerido 

estava residindo em Nova Santa Helena/MT e fazendo uso da medicação, 

recebendo atendimento psicológico uma vez na semana, o que levou a 

suspensão do feito, ante a melhora informada.

 Posteriormente, a parte requerente atravessou a petição de fls. 324/326, 

informando que não tem condições de cuidar do filho, que ele está 

agressivo, quebra os seus pertences, de modo que requereu novamente 

a internação compulsória do requerido.

Instado a se manifestar, o presentante do Ministério público requereu às 

fls. 333/339, o julgamento antecipado da lide e a procedência do pedido 

inicial, bem como que seja intimada a Secretaria de Saúde do Município de 

Nova Santa Helena/MT para fim de informar se o requerido reside no 

município e que sendo caso que seja providenciado consulta para o 

requerido, para fim de ser aferido se é caso de internação ou tratamento 

ambulatorial.

 Pedido do requerido de fls. 341/345, requerendo que a genitora preste o 

auxílio financeiros necessário para sua subsistência, sendo apresentado 

o comprovante á fl. 355.

 A r. decisão de fls. 364, entendeu pela realização de perícia, dado o lapso 

temporal; determinou que a requerente apresente os comprovantes de 

depósitos correspondente aos meses anteriores, visto que por ela foi 

apresentado um único comprovante e nomeou defensora pública para o 

requerido.

 Manifestação do requerido de fl. 367, requerendo que a autora seja 

intimada para prestar contas dos valores recebidos por ocasião da 

indenização quando ela se tornou curado do requerido, bem como seja 

prestado conta de toda e qualquer assistência financeira ao Sr. Onofre 

nos meses de julho e agosto de 2019, como pagamento de aluguel ou que 

seja disponibilizado residência de sua propriedade para moradia, além das 

despesas tidas com alimentação, vestimenta e medicamento.

 Petição da requerente de fl. 370/371, a qual menciona que a requerente é 

pessoa idosa, que sofre de depressão e que não tem condições de 

conviver com a tribulação que o filho ocasiona, de modo que coloca a vida 

da requerente em risco, que a requerente se mudou e vem arcando com 

os valores das despesas do filho, de modo que reiterou o pedido de 

internação do requerido.

 Posteriormente o requerido Onofre Antônio de Oliveira Filho, compareceu 

ao balcão da secretaria deste juízo, informando que a sua vizinha mandou 

inserir um chip na sua cabeça e que deseja retirá-lo, que não faz mais uso 

da medicação prescrita pelo médico, porque não precisa mais e que foi 

vítima de um furto no final de semana do dia 10 e janeiro de 2020, que 

procurou a Delegacia de Polícia, mas não foi registrado o B. O, razão pela 

qual veio ao Fórum e foi orientado pelo plantonista a procurar a Delegacia 

novamente. No entanto, desde 20 de janeiro de 2020, encontra-se 

“acampado” nas dependências deste juízo, dizendo que só irá sair após 

ser determinado a retirado do “chip” do seu ouvido, mesmo após ser 

orientado pela equipe do Juízo que deveria ir ao médico, sendo designado 

para acompanhar o caso a Assistente Social do Juízo, uma vez que em 

contato com equipe do município fora informado que o setor da 

Assistência Social está de férias coletivas e não possui plantonista, 

conforme certificado à fl. 152, dos autos em apenso de cód. 70428 – n.º 

691-20.2012.8.11.0096.

É O RELATÓRIO.

 DECIDO.

 1) DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

De proêmio, cumpre esclarecer que embora este juízo tenha entendido 

outrora pela realização de perícia à fl. 364, entendo que ante a 

modificação do cenário fático e probatório é possível o julgamento 

antecipado da lide, de modo que REVOGO a r. decisão de fl. 34, apenas 

no que tange a realização de perícia.

Assim, tendo em vista que o presente feito comporta o julgamento 

antecipado da lide, conforme preconiza o artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, uma vez que a matéria de direito independe de prova e a 

de fato está satisfatoriamente delineada, portanto, prescindível a dilação 

probatória.

 Calha frisar que o requerido Estado de Mato Grosso foi citado, para 

responder aos termos da presente ação e, deixou transcorrer "in albis" o 

prazo legal para apresentar contestação, razão pela qual, DECRETO SUA 

REVELIA, porém deixo de aplicar seus efeitos por tratar de direito 

indisponível.

2) DA ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA 

HELENA/MT

Nas lições dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 

de Nery , as condições da ação se dividem em: legitimidade das partes e 

interesse processual e, devem ser analisadas preferencialmente 

preliminarmente, antes de adentrar ao mérito. A ausência de algumas das 

condições da ação leva à carência da ação. (NERY JUNIOR, Nelson; 

NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código e Processo Civil. 

São Paulo: Ed. Revistas dos Tribunais, 2015. pág. 1.112 e 1.113).

A legitimidade das partes se divide em: legitimidade ativa, que é aquela que 

pede algo em juízo; e a legitimidade passiva que é aquela em face de quem 

se pede. Aquele que afirma ser titular do direito material, em regra, tem 

legitimidade para discuti-lo em juízo. Qualquer pessoa tem capacidade de 

ser parte, seja espólio, massa falida, etc.

 Por outro lado, o interesse processual, é aquele que ocorre quando a 

parte tem necessidade de ir a juízo buscar a tutela pretendida; quando 

essa tutela possa lhe trazer alguma utilidade prática; e quando a parte 

tiver o seu direito ameaçado ou transgredido. Necessidade de o autor ir a 

juízo para alcançar a tutela pretendida, utilidade que o provimento 

jurisdicional poderá lhe proporcionar do ponto de vista prático e, ainda 

nesta utilidade, adequação do instrumento empregado ou do procedimento 

correspondente.

No caso em tela, alegado pelo Município, ora requerido, o reconhecimento 

da ilegitimidade ad causam, por ser parte ilegítima no feito, uma vez que o 

requerido não reside no município de Nova Santa Helena/MT e pelo fato do 

requerido não ser atendido pelo município, que não tem participação nas 
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internações e atendimentos ambulatoriais do requerido, o que não 

coaduna com a realidade dos autos, tendo em vista os diversos ofícios 

respondidos pela administração do referido município a exemplo das fls. 

220, fl. 251 e fl. 293, diligenciando acerca da internação do requerido.

 De todo modo, importante esclarecer que a responsabilidade pela 

promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é 

compartilhada entre os entes federativos integrantes das três esferas de 

governo, a teor do disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição da 

República Federativa do Brasil, com a seguinte redação:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios:

(...)

II – Cuida da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas as portadoras de deficiência;

(...)”.

 Assim, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, administrado sob a 

forma de cogestão, inexiste qualquer óbice ao cidadão de exigir o 

cumprimento da obrigação ou tutela do direito à saúde por qualquer dos 

entes federados, a responsabilidade é solidária, a parte requerente pode 

demandar contra qualquer um dos arrolados no já mencionado artigo 23 da 

Constituição da República Federativa do Brasil ou contra todos eles, não 

há benefício de ordem.

 Nesse sentido, é o entendimento já sedimentado pelo Tribunal Excelso, 

abaixo transcrito, com destaques em negrito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS 

ENTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta 

Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da 

Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito 

à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de 

medicamento ao recorrido, paciente destituído de recursos materiais para 

arcar com o próprio tratamento. Desse modo, o usuário dos serviços de 

saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os 

entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Precedentes. II – 

Agravo regimental improvido”. (RE 734288 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013).

 “O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - 

art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes 

federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal.” (STF - RE 

195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio).

Desse modo, REJEITO a preliminar suscitada, de modo a reconhecer a 

legitimidade do Município requerido para figurar no polo passivo da lide e 

afastar a alegada falta de legitimidade.

3) DO MÉRITO

Superadas as questões preliminares passo a análise meritória.

 O direito a saúde é um direito fundamental de segunda geração, que visa 

à proteção à vida e à dignidade da pessoa humana, por meio de uma 

participação ativa do Estado, inserido no nosso ordenamento jurídico na 

Constituição da República Federativa do Brasil nos seus artigos 196, 198 e 

no artigo 6º, como um direito social.

 Nesse passo, necessário se faz a redação dos sobreditos dispositivos, 

abaixo transcritos:

“Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

“Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 

de acordo com as seguintes diretrizes:

 I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais;

III - participação da comunidade”.

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição”.

Nessa toada, observado pela análise dos dispositivos encimados que o 

direito a saúde está intimamente ligado ao direito à vida e a dignidade da 

pessoa humana e deve ser tutelado por todos os entes responsáveis por 

assegurá-lo.

 O art. 1.°, inciso III, da Constituição Federal dispõe que a República 

Federativa do Brasil constituiu-se em Estado Democrático de Direito e tem, 

dentre outros, como fundamento “a dignidade da pessoa humana”.

“Dignidade” provém do latim dignitas. Significa tudo o que merece respeito, 

consideração, mérito ou estima. E dignidade passa pelo respeito ao direito 

à vida, cuja saúde é umbilicalmente precedente para o digno direito à vida.

Acerca da matéria, o ilustre constitucionalista ALEXANDRE DE MORAES 

leciona:

“A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à 

pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente 

e responsável da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito 

por parte das demais pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável 

que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas 

excepcionalmente possam ser feitas limitações ao exercício dos direitos 

fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que 

merecem todas as pessoas enquanto seres humanos” (MORAES, 

Alexandre de. ‘Constituição do Brasil interpretada e legislação 

constitucional’. Ed. Atlas – 2003. 2.ª ed. p. 128).

O direito à saúde deve ser assegurado quem comprovadamente carente, 

o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de 

saúde para sua proteção e recuperação, o que ficou devidamente 

comprovado no presente feito.

 Sustentado pela parte requerida que o direito à saúde do caso em análise 

não poderia ser concedido, pelo fato do município requerido não possuir 

unidade psiquiátrica e nem condição de arcar com eventual custo, o que 

não deve prosperar, haja vista que poderá ser realizado pelo município o 

encaminhamento do requerido no que lhe compete e ser custeado pelo 

Estado de Mato Grosso o que for de maior complexidade.

 Ademais, malgrado o orçamento estatal seja relevante para efetivação 

das políticas públicas, não pode este ser utilizado como escudo para se 

justificar a transgressão dos direitos e garantias fundamentais. O 

orçamento público, por si só, não tem o condão de reduzir a aplicabilidade 

de qualquer dos direitos fundamentais.

 Assim, o direito à saúde não pode ser mitigado para fim de assegurar o 

controle das contas públicas, visto que a eficácia das políticas públicas 

não pode ficar a mercê da destinação/repartição/divisão dos recursos 

públicos, até mesmo porque, se trata de condição básica da existência 

humana.

Nesse mesmo seguimento, no que tange ao direito à vida, a Carta Magna, 

em seu art. 5.º, prevê a sua inviolabilidade, consolidando-o como um dos 

direitos fundamentais do homem, denominado também de direitos 

fundamentais de segunda geração. Já na esfera do Direito Internacional, o 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, aprovado pela XXI 

sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, em sua Parte III, art. 6.º, 

reza que “O direito à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá 

ser protegido pela lei, ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua 

vida”.

Outrossim, em sede de agravo regimental no âmbito do Supremo Tribunal 

Federal, o ilustre Ministro Gilmar Ferreira Mendes, ao relatá-lo, enfatizou 

que, no mais das vezes os casos de “judicialização” de demandas sociais 

na área de Saúde, não se trata de uma interferência inadequada do Poder 

Judiciário no Poder Executivo, mas, tão-somente, determinação judicial do 

efetivo cumprimento de políticas públicas já existentes.

Nessa toada, a eventual intervenção do Poder Judiciário para garantir a 

efetivação de políticas públicas, a exemplo da saúde, não constitui 

usurpação na função política de qualquer de um dos outros Poderes desta 

Federação.

Ademais, este juízo tem o dever de zelar pela garantia dos direitos das 

pessoas, sobretudo daquela que por alguma mazela encontra-se privada 

do pleno gozo das suas faculdades mentais, sem capacidade na órbita 

civil, conforme, aliás, é reforçado atualmente pelo estatuto da pessoa com 

deficiência, conforme Lei n.° 13.146/2015, que traz no seu artigo 1.º o 

seguinte:

“Art. 1.º. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a 

promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua 

inclusão social e cidadania”.

No caso em tela, foi requerido a internação compulsória do requerido, uma 

vez que ele é portador de esquizofrenia e faz uso de entorpecentes, 

conforme se extrai do laudo pericial de fls. 193/200, de modo que coloca 
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em risco a vida da sua genitora, dos seus vizinhos e a sua própria vida.

A internação compulsória está disciplinada na Lei nº 10.216/01, que 

modificou de forma significativa o modo de o Estado tratar as pessoas 

portadoras de transtornos mentais, de modo a assegurar-lhes a proteção 

esperada, notadamente no que diz com o seu tratamento médico, 

estabelecendo uma política de saúde mental com a devida participação da 

sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde 

mental adequado, conforme dispõe o artigo 2.º da referida Lei.

Assim, com o advento da sobredita legislação, as formas de internação 

psiquiátricas somente poderão ser realizadas mediante laudo médico 

circunstanciado que caracterize de forma contundente os seus motivos, a 

teor do disposto no artigo 6º, “caput”, da Lei Federal n.º 10.216/01, com a 

seguinte redação:

“Art. 6º. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo 

médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação 

psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do 

usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do 

usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada”.

Cabe consignar que a internação compulsória somente é possível em 

casos excepcionais, por meio de ordem judicial, devendo ser demonstrada 

nos autos a sua real necessidade, visto que importa em restrição do 

direito de ir e vir do cidadão, privando-o de seu direito constitucional a 

liberdade.

Com efeito, é importante que as decisões promovam a proteção à 

dignidade da pessoa humana, cujo direito é assegurado 

constitucionalmente e não está condicionado a disponibilidades financeira 

estatal e suas diretrizes orçamentarias.

 In casu, entendo que a pretensão inicial deve ser acolhida, tendo em vista 

que o laudo de fls. 193/200 indica com clareza a limitação do requerido, 

conforme fragmento transcrito: “conclusão e parecer médico legal: Ao 

exame concluímos que tem quadro clínico compatível com a doença mental 

na forma Transtorno Esquizofreniforme agravado pelo uso de pasta-base 

de cocaína”.

Relatado também no Laudo Pericial, que o requerido é agressivo, quebra 

os móveis dentro de casa, comete agressões contra a sua genitora, de tal 

modo que ela se mudou do município, visto que alega temer pela sua vida.

Ademais, embora em dado momento requerido tenha apresentado uma 

melhora, conforme ofício de fl. 301, essa não é a realidade atual, o 

requerido deixou de tomar a medição indicada pelo médico, tem tido 

pensamentos desconexos, conforme observado das informações 

contidas na certidão de fl. 150 dos autos em apenso de fl. 150, consoante 

fragmento transcrito: “A pessoa Solange (sua vizinha) inseriu em sua 

cabeça por meio da orelha esquerda um dispositivo “chip” o qual tem 

incomodado, que ele não autorizou o referido aparelho...”, sendo a 

internação compulsória neste caso a medida mais adequada.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, abaixo transcritos, com 

destaques em negrito:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - 

DOENÇA PSIQUÁTRICA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA - PROTEÇÃO IRRESTRITA - RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO - DIREITO À SAÚDE - 

SENTENÇA CONFIRMADA - A responsabilidade pela concretização do 

direito à saúde assegurado pelo art. 196, da Constituição Federal, é 

solidária entre os entes federativos - A busca pela concretude e a 

efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana autoriza a 

internação compulsória de paciente psiquiátrica, a fim de que seja 

resguardada a sua incolumidade física e mental - Sentença confirmada na 

remessa necessária, prejudicado o recurso voluntário”. (TJ-MG - AC: 

10140140014485002 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 

24/09/2019, Data de Publicação: 04/10/2019);

“Agravo de Instrumento nº.: 1000286-22.2016.8.11.0000 Agravante(s): 

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Agravado(s): VALDINA MOREIRA DE 

OLIVEIRA Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do 

Julgamento: 02/12/2019 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDIMENTO 

NECESSÁRIO PARA A MANUTEÇÃO DA SAÚDE E VIDA DA PARTE 

AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. A pretensão de internação compulsória do Autor e tratamento 

de saúde encontram amparo nos princípios constitucionais elencados nos 

artigos 6º e 196 da Constituição Federal, que incumbe ao Poder Público 

por meio de políticas sociais e econômicas a obrigação de garantir o 

acesso à saúde. O paciente ainda é portador de hanseníase e não tem 

outra forma de ser tratado, conforme o laudo médico do próprio médico 

que atende o SUS. Diante da necessidade, portanto, cabe ao Estado e ao 

Munic íp io  poss ib i l i ta rem ao Agravante o  acesso ao 

tratamento/medicamento necessário, já que se trata de um direito a ela 

assegurado constitucionalmente. Recurso conhecido e improvido”. (TJ/MT 

- N.U 1000286-22.2016.8.11.0000, TURMA RECURSAL, MARCELO 

SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 

02/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019);

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DOENÇA 

P S I Q U I Á T R I C A .  D I R E I T O  À  S A Ú D E  A S S E G U R A D O 

CONSTITUCIONALMENTE. Havendo indicação por profissional da área da 

saúde dando conta da necessidade de internação compulsória do 

paciente para tratamento à esquizofrenia paranoide, deve o Município de 

Campestre da Serra e o Estado do Rio Grande do Sul, conforme preceitua 

o art. 196 da CF/88, realizar de imediato as providências reclamadas, 

garantindo a efetividade dos direitos previstos na Constituição, violados 

quando da negativa do Poder Público em prover o atendimento na forma 

pleiteada, necessário para garantia de sua sobrevivência. SENTENÇA 

CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame Necessário Nº 

70076927169, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em 18/05/2018). (TJ-RS - REEX: 

70076927169 RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Data de Julgamento: 

18/05/2018, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 25/05/2018).

Nessa conjuntura, tendo em vista os elementos assinalados, além do fato 

de que o requerente tem vindo ao Fórum da Comarca incansavelmente e 

tem permanecido nas dependências, a fim de que seja proferida decisão 

por essa Magistrada determinando a remoção do alegado “chip”, por vez 

chega ser agressivo com a equipe do juízo, por questão de cautela e 

prudência, entendo que a internação compulsória é medida que se impõe, 

levando em consideração que além da segurança dos seus familiares, fica 

vulnerável a segurança da equipe deste Juízo, bem como a sua própria 

segurança, visto que se encontra nitidamente em surto.

Calha frisar, que dada a urgência do caso é o fato do requerido está nas 

dependências desta Comarca, foi designada por está Magistrada a 

Assistente Social do Juízo para fim de promover o encaminhamento do 

requerido ao Hospital Municipal, bem como para dar encaminhamento as 

questões envolvendo abrigo e alimentos que é de responsabilidade da 

Assistência Social Municipal, em que pese ter sido contata por este Juízo, 

não foi o pleito atendido, uma vez que a equipe do CRAS se encontra de 

férias coletiva e foi informado que eles não possuem plantonista.

 4) DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido exordial, para TORNAR 

DEFINITIVA a liminar deferida à fl. 216/217, consequentemente DECLARO 

EXTINTO, com resolução de mérito o presente feito, na forma do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, para COMINAR ao requerido a 

obrigação de fazer consistente no seguinte:

 5) DETERMINAR ao Estado de Mato Groso e o Município de Nova Santa 

Helena, por seu Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, com o 

concurso da Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde ou qualquer outro 

órgão responsável, que PROCEDA com a internação compulsória do 

requerido Onofre Antônio de Oliveira Filho, no prazo máximo de 48 

(quarenta e oito) horas, diante da urgência que o caso requer, no Hospital 

Público Psiquiátrico Paulo de Tarso, na cidade de Rondonópolis/MT, 

cabendo ao Estado de Mato Grosso todas as despesas 

médico-hospitalares.

Destaca-se que, se necessário, deverá ser realizada a sedação 

gradativa, com acompanhamento médico, visto que o requerido quebrou 

outrora uma ambulância e conseguiu fugir com ela em movimento.

 6) Em caso de não haver vaga, DETERMINO que seja Promovida a 

Internação do requerido em qualquer clínica especializada, seja ela privada 

ou público, devendo os custos serem despendidos pelo Estado de Mato 

Grosso, sob pena de bloqueio para a sobredita internação, não se 

descartando outras medidas indutivas e coercitivas.

7) Com a informação de disponibilidade de vaga, OFICIE-SE ao 

Comandante da Polícia Militar para PROMOVER a escolta do requerido, 

dado o seu histórico de violência.

 8) Ademais, RATIFICO a designação da assistente social do Juízo para 
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orientar e promover os devidos encaminhamentos do requerido, enquanto 

permanecer nesta Comarca, a qual iniciou os trabalho ás 11h00min do dia 

21/01/2020.

9) ESCLAREÇO que as questões envolvendo prestação de contas e 

alteração ou não de curador DEVERÃO ser requeridas no processo de 

interdição em apenso de cód. 70428 – n.º 691-20.2012.8.11.0096.

 10) ISENTO o réu do pagamento de despesas, custas processuais nos 

termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de 

dezembro de 2001.

 11) SEM condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de 

resistência ao cumprimento da ordem liminar, sendo promovida a 

internação do requerido quando determinado.

 12) CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

13) Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade, nos termos dos arts. 994 a 1.014 do CPC, 

INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos.

14) Transcorrido o prazo para recurso voluntário, sem interposição pelas 

partes, ante a inexistência de informações suficientes para apurar a 

certeza do valor da condenação ENCAMINHEM-SE o processo, nos termos 

do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

15) Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o 

uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC.

P. I. C.

Itaúba/MT, 21 de janeiro de 2020.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81126 Nr: 1644-42.2016.811.0096

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O, SIMONI REZENDE DE PAULA - OAB:14205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O, CLAYTON OLIMPIO PINTO - OAB:23858/O

 Nos termos da Legislação Vigente e do art. 482, VI e 1.209 ambos da 

CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar os advogados 

das partes, bem como Membro do Ministério Público acerca do erro 

material que constou na decisão de ref. 41, no tocante a data da 

solenidade, mais precisamente ao dia que irá acontecer, o qual retifica-se 

passando constar: "(...) o dia 15 de abril de 2020, às 16h00min."

Comarca de Itiquira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000734-06.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (INVENTARIANTE)

EDSON GIACOMINI (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GIACOMINI NETTO (REU)

 

Processo nº 1000734-06.2019.8.11.0027 Decisão. Vistos, etc. 

Considerando o teor do petitório de evento de ID 28096238, DEFIRO o 

pedido da parte requerida. Posto isso, cancele-se a audiência designada 

(ID 26361668) para o dia 29/01/2020, às 12h00min e REMETA-SE os autos 

à Conciliadora do Juízo para redesignação da audiência de conciliação, 

após INTIME-SE a parte autora e a parte requerida para comparecerem no 

ato. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Itiquira-MT, 22 de janeiro de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000734-06.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (INVENTARIANTE)

EDSON GIACOMINI (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GIACOMINI NETTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1000734-06.2019.8.11.0027 Decisão. Vistos, etc. 

Considerando o teor do petitório de evento de ID 28096238, DEFIRO o 

pedido da parte requerida. Posto isso, cancele-se a audiência designada 

(ID 26361668) para o dia 29/01/2020, às 12h00min e REMETA-SE os autos 

à Conciliadora do Juízo para redesignação da audiência de conciliação, 

após INTIME-SE a parte autora e a parte requerida para comparecerem no 

ato. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Itiquira-MT, 22 de janeiro de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000060-91.2020.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORCI SALES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos 

ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar a parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha 

as custas iniciais, sob pena cancelamento da distribuição e indeferimento 

da petição inicial, nos termos do artigo 290 e do Código de Processo Civil, 

bem como para que efetue o pagamento da Diligência do Oficial de Justiça.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 45776 Nr: 1904-35.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMGSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGdM, LGB, CGB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANFILOFIO PEREIRA CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:5136, ROQUE PEREIRA NETO - OAB:5613

 Vistos.

Considerando a ordem de preferência quanto ao recebimento de crédito 

(valor em dinheiro) Defiro o pedido de ref.62 dos autos, no que tange a 

penhora on line.

 EFETIVE-SE o bloqueio nas contas do executado através do sistema 

BACEN-JUD, na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida 

(ref.62- anexo). JUNTE-SE aos autos cópia da operação. Efetivado o 

bloqueio com sucesso, valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo 

emitido pelo Sistema BACEN-JUD e que a quantia indicada seja transferida 

para a Conta única, na forma do item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Caso a penhora online reste infrutífera, intime-se a exequente para no 

prazo de 10 (dez) dias requerer o que for de direito.

Em tempo, quanto ao pedido de inclusão dos nomes dos executados ao 
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cadastro de inadimples, entendo que, caso reste infrutífera a localização 

de valores nas contas bancárias, se tornará um meio legal de tentar 

reaver o crédito.

Destarte, DEFIRO a inclusão dos nomes dos executados (SEBASTIÃO 

GOMES DE MORAES CPF Nº 079.722.451-34, LEONILDO GOMES 

BARCELO CPF Nº 721.031.911-53 E CARMEM GOMES BARCELOS CPF Nº 

981.510.451-91), nos cadastros de inadimplentes do SERASA e SPC, nos 

termos do previsto no art.782, §3º, do CPC, caso não sejam localizados 

valores para saldar o débito objeto dos autos.

Por fim, certificado o necessário, cumpra-se, expedindo o pertinente.

Às providências.

 Itiquira/MT, 04 de novembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 46504 Nr: 2397-12.2016.811.0027

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdAdSdMGSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRR, MdLRM, JVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX ROECE ONASSIS - 

OAB:17933/O

 Vistos.

Defiro o pedido sob a ref.37 dos autos, no que tange a penhora requerida, 

bem como, a busca de bens passíveis de penhora.

Certificado sua citação/intimação, sendo o caso, após, defiro a realização 

de bloqueio nas contas dos executados, através do sistema BACEN-JUD, 

na quantidade suficiente para o do valor atualizado da dívida. JUNTE-SE 

aos autos cópia da operação. Efetivado o bloqueio com sucesso, valerá 

como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACEN-JUD e 

que a quantia indicada seja transferida para a Conta única, na forma do 

item 2.19.5.1 da CNGC.

Se a penhora online for realizada com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada, para apresentar embargos no prazo de 15 (quinze) dias.

Não apresentados os embargos, CERTIFIQUE-SE e, nesse caso, fica 

desde já DEFERIDO o levantamento do valor depositado na forma a ser 

postulada pela parte Credora que deverá ser INTIMADA para se 

manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em tempo, defiro a realização de busca e, logo, sendo o caso, de restrição 

sob os veículos localizados, através do Sistema RENAJUD, valendo como 

termo o próprio extrato.

Se a penhora for realizada integralmente com sucesso, INTIME-SE a parte 

Executada para apresentar embargos.

Apresentados os embargos, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar em igual prazo. Não apresentados os embargos, 

CERTIFIQUE-SE e diga a parte credora em 10 (dez) dias.

Caso a penhora reste infrutífera, vista ao exequente para no prazo legal 

requerer o que for de direito.

Mantenha o sigilo necessário

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Itiquira, 04 de novembro de 2019.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000734-06.2019.8.11.0027

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA (INVENTARIANTE)

EDSON GIACOMINI (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GIACOMINI NETTO (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL SIMAN CARVALHO

 

Processo nº 1000734-06.2019.8.11.0027 Decisão. Vistos, etc. 

Considerando o teor do petitório de evento de ID 28096238, DEFIRO o 

pedido da parte requerida. Posto isso, cancele-se a audiência designada 

(ID 26361668) para o dia 29/01/2020, às 12h00min e REMETA-SE os autos 

à Conciliadora do Juízo para redesignação da audiência de conciliação, 

após INTIME-SE a parte autora e a parte requerida para comparecerem no 

ato. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Itiquira-MT, 22 de janeiro de 2020. Rafael Siman 

Carvalho Juiz de Direito

Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 5 DIAS

AUTOS N.º 318-97.2016.811.0047

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: CARMOZINHA BEARIZ DE OLIVEIRA

PARTE REQUERIDA: MANOEL MARCIO DE CAMPOS JARDIM

INTIMANDO(A, S): KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - OAB: 15989

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da advogada do requerido acima qualificada, 

para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes, no valor de 

R$ 559,84, no prazo de 5 dias, contados da expiração do prazo do 

presente edital, sob pena de protesto.

 Eu, Cláudia de Paula Souza Oliveira, digitei.

 Jauru - MT, 22 de janeiro de 2020.

Suzamara Inácio Soares

Gestora da CAA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 5 DIAS

AUTOS N.º 1396-97.2014.811.0047

ESPÉCIE: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DINORÁ SALDANHA FERREIRA

PARTE REQUERIDA: ORLANDO FERREIRA DA CRUZ

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida, atualmente em lugar incerto e 

não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais pendentes, 

no valor de R$ 559,84, no prazo de 5 dias, contados da expiração do 

prazo do presente edital, sob pena de protesto.

 Eu, Cláudia de Paula Souza Oliveira, digitei.

Jauru - MT, 22 de janeiro de 2020.

Suzamara Inácio Soares

Gestora da CAA

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 5 DIAS

AUTOS N.º 1097-18.2017.811.0047

ESPÉCIE: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: TATIANE NAVAIS DE CAIRES

PARTE REQUERIDA: Jorgino Corrêa de Souza

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte requerida acima qualificada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas 

processuais pendentes, no valor de R$ 557,84, no prazo de 5 dias, 

contados da expiração do prazo do presente edital, sob pena de protesto.

 Eu, Cláudia de Paula Souza Oliveira, digitei.

Jauru - MT, 22 de janeiro de 2020.

Suzamara Inácio Soares

Gestora da CAA

Vara Única

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000663-41.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MANUEL CAMILO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILEIA ALVES DA SILVA OAB - 021.620.391-09 (REPRESENTANTE)

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT OAB - MT24070/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000663-41.2019.8.11.0047. REQUERENTE: MANUEL 

CAMILO DA SILVA REPRESENTANTE: MARCILEIA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário c/c 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por MANUEL CAMILO DA SILVA, 

representado por sua curadora MARCILEIA ALVES DA SILVA, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. Partes qualificadas no 

feito. No ID 24985302 foi determinada a emenda à inicial. Emenda aportada 

ao ID 26178447. Pois bem. Aduz a parte autora, em síntese, que é 

segurada da Previdência Social, percebendo aposentadoria por invalidez. 

No entanto, após perícia revisional, a autarquia demandada teria 

constatado a inexistência de incapacidade para o trabalho, cessando a 

benesse (ID 26178449). Destarte, ajuíza a presente alegando subsistirem 

os elementos necessários à concessão do benefício, pleiteando o seu 

restabelecimento. É o relatório. DECIDO. Recebimento da Inicial Recebo a 

inicial, eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319, do 

Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 321, do mesmo 

diploma legal. Da gratuidade da justiça O art. 5º, LXXIV, da Constituição 

Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 

aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a 

concessão da gratuidade não se exija o estado de hipossuficiência 

absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com às 

custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou 

de sua família. No caso, a parte autora apresenta alegações de 

insuficiência de recursos para pagar as custas processuais, diante dos 

documentos consubstanciados aos autos (ID 24092342), dessa forma, 

defiro a gratuidade da justiça, na forma da lei (CPC, art. 98). Deverá a 

gratuidade da justiça compreender ao contido nos incisos do §1º, do art. 

98 do CPC. Da tutela provisória Indefiro o pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipada, pois o direito pleiteado depende de verificação da 

matéria fática subjacente de sua ocorrência, ou seja, necessária maior 

dilação probatória sobre os fatos trazidos na inicial, mormente com devido 

contraditório. Ressalto a possibilidade de novo exame, caso haja 

apresentação de novos elementos. Da audiência de conciliação ou 

mediação Através do Ofício Circular AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a 

Advocacia Geral da União informa a desnecessidade de audiência de 

conciliação nos processos em que forem partes o INSS e demais 

autarquias federais, tendo em vista versarem sobre matéria fática sobre a 

qual é vedada a formalização de acordo antes da completa instrução do 

feito. Da citação Cite-se o requerido para apresentar contestação no 

prazo de 30 (trinta) dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, §1º), 

ficando ciente de que, não respondendo, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da 

prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inc. II). Após, à parte autora para 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Jauru – MT, 22 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000471-11.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

DECISÃO Processo: 1000471-11.2019.8.11.0047. AUTOR(A): EMERSON 

PEREIRA DOS SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Cuida-se de Pedido de Auxílio Doença c/c 

Aposentadoria por Invalidez proposto por EMERSON PEREIRA DOS 

SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. 

Partes qualificadas no feito. A natureza da demanda exige a realização de 

perícia médica, por isso, nomeio o Dr. JEFFERSON THIAGO NASCIMENTO 

DE OLIVEIRA, médico inscrito no CRM-MT n. 9286, com endereço na Rua 

das Anhumas, n. 218, Vila Mariana, Cáceres/MT, CEP: 78200-000 tel. (65) 

3223-4526, cel. (65) 996841516, o qual deverá cumprir o encargo que lhe 

foi atribuído independentemente de termo de compromisso. Intimem-se as 

partes para, na forma do art. 465, §1º, do CPC, manifestarem-se no prazo 

de 15 (quinze) dias. Consigno que a autarquia demandada deverá ser 

intimada nos termos do art. 183, §1º, do CPC. Após, Intime-se o(a) 

perito(a) dando-lhe ciência da nomeação, bem como para que promova o 

agendamento, comunicando, desde logo, a data em que o(s) 

exame(s)/vistoria(s) necessário(s) se efetuará(ão). Fica desde já 

arbitrado para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), a ser pago por meio de sistema próprio da Justiça 

Federal. Consigno que os quesitos já foram apresentados pelas partes 

(IDs 21473835 – págs. 9/10 e 25440350). Agendada a data da perícia, 

cientifiquem-se as partes da data, horário e local, devendo a parte autora 

comparecer munida de seus documentos pessoais e exames médicos, 

laudos e outros que repute importantes ao esclarecimento do(a) perito(a). 

Realizada a perícia, concedo o prazo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação do laudo. Aportando o laudo, intimem-se as partes para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem. Após, voltem-me para deliberar. 

Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário. Jauru – MT, 21 de 

janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000015-27.2020.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BATISTA DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO OAB - MT0021787A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUÍZO DA COMARCA DE JAURU - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE JAURU 

SENTENÇA Processo: 1000015-27.2020.8.11.0047. REQUERENTE: 

SEBASTIAO BATISTA DE ABREU REQUERIDO: JUÍZO DA COMARCA DE 

JAURU - MT Vistos, etc. Cuida-se de pedido de alvará judicial, para a 

transferência da propriedade do veículo automotor deixado pela de cujus 

NAIR GONÇALVES FERREIRA DE ABREU (Cert. Óbito ID 27925045 – pág. 

5), formulado por SEBASTIÃO BATISTA DE ABREU. Parte qualificada no 

feito. Narra a inicial, em síntese, que NAIR e SEBASTIÃO foram casados, 

sob o regime da comunhão universal de bens (Cert. Casamento ID 

27925045 – pág. 4) e que dessa união nasceram 3 (três) filhos, maiores e 

capazes. Aduz que o único bem móvel deixado pela falecida foi 1 (um) 

veículo automotor FIAT WEEKEND TREKKING, PLACA PCL-8441, COR 

PRATA, ANO DE FABRICAÇÃO 2014, MODELO 2015, CHASSI Nº 

9BD37415TF5073441, RENAVAM Nº 01035766377 (Documento do veículo 

ID 27925045 – pág. 16/17), avaliado na tabela Fipe no valor de R$ 

30.113,00 (trinta mil, cento e treze reais)(ID 27925045 – pág. 18). Ainda, 

aporta declarações de anuência, assinadas pelos filhos do casal, MARIA 

GILZA DE ABREU, VANDERLEI BATISTA DE ABREU e IVANI BATISTA DE 

ABREU (IDs 27925045 – págs. 8/15). É o breve relato. Fundamento e 

Decido. Consoante o ligeiramente delineado, cuida a presente de pedido de 

alvará judicial para a transferência da propriedade de veículo deixado pela 

de cujus NAIR GONÇALVES FERREIRA DE ABREU, sob a alegação de ser 

o único bem imóvel em seu nome. Pois bem. Prevê o art. 666 do CPC que 

independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores 

previstos na Lei nº 6.858/1980, ou seja, somente a quantia presente em 

conta individual de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou Fundo de 

Participação PIS-PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares. 

Destarte, não prospera a argumentação empreendida pela parte 

demandante, razão pela qual o feito deve ser extinto, ante a inadequação 

da via eleita, à luz do entendimento jurisprudencial colacionado: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL PRETENDENDO A TRANSFERÊNCIA 

DE VEÍCULO. ÚNICO BEM DEIXADO PELO DE CUJUS. PEDIDO DE 

TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE AUTOMÓVEL POR MEIO DE 
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ALVARÁ JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 666 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL E LEI Nº 6.858/80. REQUERIMENTO DE ALVARÁ QUE SE 

PRESTA APENAS AO LEVANTAMENTO DE VALORES, DEIXADOS PELO 

FALECIDO, A TÍTULO DE VERBAS TRABALHISTAS OU PREVIDENCIÁRIAS 

E PEQUENOS CRÉDITOS EM DINHEIRO, POR SEUS DEPENDENTES 

PREVIDENCIÁRIOS OU HERDEIROS. PRECEDENTES DESTA E. CORTE. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00352737420198190000, Relator: Des(a). MARÍLIA 

DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 24/07/2019, VIGÉSIMA 

CÂMARA CÍVEL) (Grifo nosso). EMENTA - ALVARÁ JUDICIAL - VENDA DE 

VEÍCULO - LEI Nº 6.858/80 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO - INADEQUAÇÃO 

DA VIA ELEITA. 1. Em regra, a transmissão de bens deixados por falecido 

deve ser realizada através da instauração de procedimento do inventário, 

que se destina a apuração de todo o patrimônio e de eventual existência 

de dívidas, para que o remanescente seja partilhado entre os sucessores, 

observando-se que consoante o disposto no artigo 610 do Código de 

Processo Civil de 2015. 2. Segundo o artigo 666 do Código de Processo 

Civil, independerá de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores 

previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980, não sendo o alvará 

judicial, independentemente de inventário, autorizado para a transferência 

de veículo, o que impõe a confirmação da sentença que concluiu pela 

inadequação da via eleita. 3. Recurso desprovido. (TJ-MG - AC: 

10005180025495001 MG, Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data 

de Julgamento: 15/08/2019, Data de Publicação: 26/08/2019) (Grifo 

nosso). DISPOSITIVO Ante o exposto, na forma do art. 485, IV, do CPC, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, diante da 

inadequação da via eleita. Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais, mas suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3°, do CPC, eis que, tendo em vista o aportado ao ID 27925045 – pág. 2, 

lhe concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Transitada em 

julgado, certifique-se e, após, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. À secretaria, para 

providências. Jauru – MT, 21 de janeiro de 2020. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000727-51.2019.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES NIFOSSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Brasil Cursos Cia Ltda (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000727-51.2019.8.11.0047. REQUERENTE: MOISES NIFOSSI REQUERIDO: 

BRASIL CURSOS CIA LTDA Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos 

do artigo 38 da lei 9.099/95. Fundamento e decido. Mérito. Considerando 

que o objeto da presente ação (obrigação de fazer), foi adimplido após o 

ajuizamento da demanda, a parte Autora foi devidamente intimada para 

manifestação quanto ao seu cumprimento (evento 25530011), e nada 

requereu, assim tenho por satisfeita a obrigação, e extingo o processo por 

perda superveniente do objeto. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com 

fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil, opino pela 

EXTINÇÃO DO PROCESSO sem resolução de mérito. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto a homologação 

do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina 

M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) 

Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000055-77.2018.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELY DA CONCEICAO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Elivane Conceição Silva (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA SCARANTE LOPES OAB - MT23258/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ITALO OSVALDO ALVES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Processo: 

1000055-77.2018.8.11.0047. REQUERENTE: FRANCIELY DA CONCEICAO 

OLIVEIRA REQUERIDO: ELIVANE CONCEIÇÃO SILVA Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. Trata-se de 

reclamação, proposta por FRANCIELY DA CONCEICAO OLIVEIRA em 

desfavor de ELIVANE CONCEIÇÃO SILVA, objetivando o pagamento do 

valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referentes a pensões e 

diárias que deu para sua mãe (promovida) guardar. Fundamento e decido. 

Mérito. A parte promovente aduz que entregou dinheiro referente a 

pensão que recebia do seu pai e valores que recebia como diarista à 

promovida para que fosse guardado, todavia, após casar-se requereu a 

quantia que estava em deposito com a mãe, e esta negou-se a fazer a 

entrega. A promovida alegou na audiência de conciliação, que não recebia 

valor referente a pensão, bem como, não possui condições financeiras 

para realizar o pagamento, que recebia pelas diárias o valor de R$60,00, 

que a reclamante a ajudava apenas meio período, pois estudava, e que 

moravam juntas, assim, os valores das diárias eram gastos com as 

despesas de casa, como luz, agua e supermercado. Pois bem, no caso 

concreto, a parte Autora deixou de apresentar provas necessárias a fim 

de amparar suas alegações, ou seja, inexiste nos autos qualquer 

comprovante da entrega dos valores à promovida, não há nenhuma 

anotação. Portanto, não se desincumbiu a parte autora do ônus probatório 

conforme o disposto no artigo 373, I do CPC, ” O ônus da prova incumbe: - 

ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, ” desse modo, não 

tendo a parte autora apresentado ainda que minimamente prova do seu 

alegado, não pode a promovida ser condenada a efetuar o pagamento dos 

valores requeridos, amparado apenas em alegações da parte autora. 

Assim sendo, à medida que impõe é de improcedência da reclamação. 

DISPOSITIVO. Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC e por tudo 

mais que dos autos consta, opino pela IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial. 

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o 

prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, 

arquive-se. Submeto a homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga VISTOS, 

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de 

sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo (a), na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000068-39.2019.8.11.0048

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. A. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190-O (ADVOGADO(A))

WELITON WAGNER GARCIA OAB - MT12458/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P. S. A. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NATAN MACHT OAB - MS21535 (ADVOGADO(A))

ILLI MORETTI CIRQUEIRA OAB - MS19686 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

JUSCIMEIRA DESPACHO Processo: 1000068-39.2019.8.11.0048. 

EXEQUENTE: CLAUDIA REGIANE ALVES DE SOUZA EXECUTADO: PAULO 

SERGIO ALEXANDRE ALCANTARA Vistos. 1. Uma vez que o executado 
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apresentou justificativa (Ref: 22056330), cumpra-se o determinado no item 

“6”, da decisão proferida em Ref: 17952921. 2. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 22480 Nr: 520-76.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENIR MARTINS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13663

 Vistos.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o réu (artigo 

397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 23/03/2020, às 15h00min (horário oficial de Cuiabá-MT), 

para a audiência de instrução e julgamento.

3. Intime-se o acusado pessoalmente, o(a) Advogado(a) de Defesa, o(a) 

membro do Ministério Público, e as testemunhas arroladas pela acusação 

e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações da ofendida, à inquirição das testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos 

dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, se 

o caso, interrogando-se, por fim, o acusado (artigo 400, do Código de 

Processo Penal).

5. Advirtam as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

artigo 458 e § 2º do artigo 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) 

salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de 

desobediência e condenação ao pagamento das custas da diligência 

(artigo 219, CPP).

6. Ciência ao Ministério Público.

7. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de procuração.

8. Intimem-se. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com 

prazo de 30 (trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de 

fora”. Cumpra-se.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000559-57.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. L. -. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MELO RIBEIRO OAB - GO17280 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. I. E. P. S. (REQUERIDO)

C. D. C. I. E. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

MARCELÂNDIA Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 

56/2007 – CGJ, impulsiono este feito para abrir vistas ao Requerente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias efetue os preparos das Carta Precatórias 

de ID´s n°28217463 e 28196919, para citação e demais atos. 

MARCELÂNDIA, 22 de janeiro de 2020. HIGNO PIRES ALVES Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO VARA ÚNICA DE MARCELÂNDIA E INFORMAÇÕES: 

Rua dos Três Poderes, 850, CENTRO, MARCELÂNDIA - MT - CEP: 

78535-000 - TELEFONE: (66) 35362534

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63358 Nr: 531-64.2009.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL ALVES MONTEZUMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Assunção de Lima - 

OAB:14.601-A, FABIANA DE LIMA - OAB:14068-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR as Partes para que no prazo de 5 

(cinco) dias, se manifestem sobre os documentos de fls. 107/111.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80523 Nr: 509-48.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS REIS GRAMKOW, CHRISTIAN WILLIAN 

MARTINS ROMEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13171/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 316, do Código de Processo 

Penal, REVOGO a prisão preventiva de Christian Willian Martins Romeiro da 

Silva, concedendo-lhe liberdade provisória, condicionado ao cumprimento 

das seguintes medidas cautelares:a)ficará proibido de frequentar bares, 

boates e estabelecimentos noturnos; b) o acusado deverá comparecer 

trimestralmente até o dia 10 na secretaria do fórum para justificar suas 

atividades; c) não sair da Comarca sem prévia autorização judicial por 

mais de 15 (quinze) dias; d) não alteração de residência ou local de 

trabalho sem comunicação prévia ao Juízo;e) comparecimento obrigatório 

a todos os atos do processo.Saliente-se que eventual descumprimento de 

quaisquer das medidas acima especificadas, poderá ensejar nova 

decretação de prisão preventiva.EXPEÇA-SE alvará de soltura em favor 

do acusado Christian Willin Martins Romeiro da Silva, devendo o mesmo 

ser posto imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo não 

estiver preso.Dê baixa aos mandados de prisões no sistema BNMP, e 

recolha eventuais mandados de prisão expedidos, se for o caso.2 – Defiro 

o requerimento da Defesa do acusado Lucas. Razão pela qual, concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para juntar o endereço da testemunha Alan, sob 

pena de preclusão. 3 – Decorrido o prazo do item “2”, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos.Cumpra-se com 

URGÊNCIA, servindo a presente, no que couber, como ALVARÁ DE 

SOLTURA, TERMO DE COMPROMISSO, MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA.De Colíder para Marcelândia/MT, 21 de janeiro de 

2020.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80523 Nr: 509-48.2019.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS REIS GRAMKOW, CHRISTIAN WILLIAN 

MARTINS ROMEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:, MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - OAB:13171/O

 Pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte: “Vistos, etc. Permaneçam os 

autos conclusos.” Nada mais havendo a consignar, encerro a presente às 

15h58min. Eu ______, Priscila Demoner Plaster Bulgarelli, lavrei o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45388 Nr: 1140-75.2008.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ALBERTO QUERQUEM RIBEIRO - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, GABRIELLE BORIN NAVARRO - 

OAB:21951-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente/Exequente para que no 

prazo de 10 (dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000011-66.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE ZIELINSKI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL OAB - PR49101 (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO E DOU FÉ, que procedo a intimação do(a)(s) advogado(a)(s) 

para comparecer(em) a audiência de conciliação designada para o dia 09 

de julho de 2019 às 14:15 horas.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62547 Nr: 1235-32.2013.811.0109

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY DE SOUZA GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 54/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Indiciado para que no prazo de 10 

(dez) dias, cumpra integralmente os termos da composição civil do dano e 

transação penal ofertada e aceita às fls. 28.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000114-73.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

C ÍVEL E  CRIMINAL DE MARCELÂNDIA  P rocesso: 

1000114-73.2018.8.11.0109. REQUERENTE: MARCIO ROGERIO BULDRIN 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. CONVERTO O JULGAMENTO 

EM DILIGÊNCIA. Intime-se a parte Requerida para trazer aos autos extratos 

da conta bancária n. 8577-4, seja da conta corrente, seja da conta salario, 

no período de julho a dezembro de 2018, no prazo de 15 (quinze) dias, 

para melhor elucidação dos fatos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem conclusos para sentença. De Cláudia para 

Marcelândia, 21 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000258-13.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000258-13.2019.8.11.0109. REQUERENTE: FERNANDO APARECIDO 

MORAES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. A presença 

do autor na audiência de conciliação é obrigatória, a teor do disposto Lei 

n.º 9.099/95. Da análise dos autos, observa-se que, mesmo devidamente 

intimada, a parte autora não compareceu à audiência e não apresentou 

justificativa até a abertura da solenidade, o que leva à extinção do feito 

sem resolução de mérito nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n.º 

9.099/95. Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa 

do não comparecimento em audiência, a parte autora deveria demonstrar a 

impossibilidade de se locomover, o que não ocorreu nos presentes autos. 

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser 

apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, 

aplicar-se-á no caso a Exegese do art. 362, inciso II, do Código de 

Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição 

da Lei nº 9.099/95. O impedimento para comparecer à audiência deve ser 

provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o 

disposto no § 1º, do art. 362, do Código de Processo Civil. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro no artigo 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95. Condeno o 

Requerente ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

ENUNCIADO 28 FONAJE 2009: Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas. Transitada esta em julgado, ARQUIVE-SE o processo, observadas 

as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos 

termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para 

fins de homologação por parte do juízo. Lyzia Sparano Menna Barreto 

Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO por sentença, para que possa 

produzir seus efeitos jurídicos e legais, por força do artigo 40 da Lei. 

9.9099/1995. De Cláudia para Marcelândia, 21 de janeiro de 2020. 

THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-57.2019.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO BULDRIN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO FILIPPELLI OAB - MT0015280S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000074-57.2019.8.11.0109. REQUERENTE: MARCIO ROGERIO BULDRIN 

REQUERIDO: BOA VISTA SERVICOS S.A. Vistos, Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Decido. DO Julgamento Antecipado No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. MERITO Primeiramente, acerca da 

alegação do reclamante acerca da contestação ofertada a destempo, não 
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merece acolhimento, eis que a parte Reclamada interpôs a contestação, 

ainda que antes da audiência de conciliação, não havendo vedação para 

tanto. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, 

segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

O caso se refere à reclamação com pedido de indenização por danos 

morais, decorrente da inserção do nome do reclamante nos serviços de 

proteção ao crédito, bem como pela suposta ausência de notificação por 

parte da reclamada, entretanto não trouxe qualquer documento que 

comprovasse suas alegações. Ademais, a parte ré, em contestação 

logrou êxito em demonstrar o envio da notificação de inscrição do nome do 

reclamante nos sistemas de proteção ao crédito, bem como não há que se 

falar em impossibilidade de inserção ante a baixa na empresa, sendo esta 

totalmente possível. Portanto, ausentes os requisitos necessários à 

configuração da responsabilidade civil, ou seja, inexistente o dano moral. 

Como é sabido, a prova incumbe a quem alega, não havendo prova do 

alegado deve a ação ser julgada improcedente, pois o ônus da prova 

incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme o 

disposto no artigo 373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Essas 

premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou 

incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a 

inscrição restritiva, bem como a existência de notificação da inserção. As 

alegações da parte Reclamante de que não foi notificado da negativação 

são meras ilações desprovidas de acervo probatório, até porque anexou à 

inicial a cópia da carta de notificação e não um extrato onde tomou 

conhecimento de que seu nome fora negativado. Assim, tenho que a 

hipótese é de improcedência dos pedidos da inicial. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil. Defiro ao 

reclamante os benefícios da Justiça Gratuita. Sem custas e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Lyzia 

Sparano Menna Barreto Ferreira Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a 

sentença acima exarada, nos moldes do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim 

de que surta os seus efeitos jurídicos. Marcelândia/MT, 21 de janeiro de 

2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de Direito em substituição legal

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000011-66.2018.8.11.0109

Parte(s) Polo Ativo:

MADEMARCOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE ZIELINSKI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME ZIEGEMANN SEIDEL OAB - PR49101 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

THATIANA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA SENTENÇA Processo: 

1000011-66.2018.8.11.0109. REQUERENTE: MADEMARCOS INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP REQUERIDO: JUCILENE ZIELINSKI - 

EPP Vistos, etc. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos 

limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º 

e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. PRELIMINAR 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL Rejeito a preliminar de incompetência 

territorial, com fundamento de que ação deve ser proposta no local onde a 

obrigação deve ser satisfeita, conforme disposto na cártula objeto da 

presente ação. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. 

COBRANÇA DE CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL 

QUESTIONADA EM EMBARGOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL 

AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de inovação 

recursal arguida em contrarrazões ao recurso, se a incompetência do foro 

foi suscitada nos embargos à monitória e decidida na r. sentença. 2. 

Aplica-se a regra ordinária que estabelece que a ação de cobrança de 

cheque prescrito deve ser ajuizada no lugar onde a obrigação deve ser 

satisfeita (art. 53, III, d, do CPC), considerado aquele designado junto ao 

nome do sacado, nos termos do art. 2º, I, da Lei nº 7.357/85. 3. Tendo o 

cheque indicado o SIA Trecho 3 como local do pagamento, a ação foi 

ajuizada na circunscrição judiciária competente, nos termos da Resolução 

TJDFT nº 15/2014, ao dispor que as regiões administrativas do SCIA- 

Estrutural (RA XXV) e SIA (RA XXIX) permanecem compreendidas na 

Circunscrição Judiciária de Brasília. 4. Apelação conhecida e não provida. 

(TJ-DF 07079947320178070001 DF 0707994-73.2017.8.07.0001, Relator: 

FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 19/12/2018, 7ª Turma 

Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/01/2019 . Pág.: Sem 

Página Cadastrada.) MÉRITO Noticia a parte Reclamante que é credora da 

Reclamada na quantia original de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), 

consubstanciado pelo titulo anexo, que até hoje não foi pago pelo 

proprietário do cheque, ora reclamada. MÉRITO O cheque, como título de 

crédito, é dotado de autonomia e literalidade, na medida em que perfaz 

relação jurídica própria e independente daquela que justificou sua 

emissão, nos termos declinados na cártula. Sua regular emissão, bem 

como o advento da data de vencimento, sem que se demonstre qualquer 

vício, tornam o título líquido e certo. A ação de cobrança está fundada em 

cheque que perdeu a natureza executiva e passou à condição de dívida 

líquida, constante de instrumento particular. Nas ações de cobrança 

baseadas em cheque prescrito não se faz obrigatória a descrição da 

causa debendi, pois o ônus de afastar a veracidade que emana dos 

títulos, ainda que prescrita a ação cambial, é do suposto devedor. A 

cobrança de cheque prescrito, prescinde da causa de sua emissão, 

porque, mesmo prescrito, o cheque continua com as características de 

literalidade, autonomia e certeza. Nesse sentido: “Ementa: COBRANÇA. 

CHEQUE. PRESCRIÇÃO DAS AÇÕES EXECUTIVA E DE 

POCUPLETAMENTO. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE 

COBRANÇA, NÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA CAUSA 

SUBJACENTE. 1. Na hipótese dos autos, já estão prescritas as ações de 

execução e de enriquecimento sem causa, ambas cambiárias. Contudo, 

segundo entendimento jurisprudencial majoritário, subsiste a ação de 

cobrança de cheque sem necessidade de descrição da causa debendi, ou 

seja, do negócio jurídico que ensejou a emissão do título. 2. Segundo 

ressalva constante da ementa do Recurso Inominado de nº 71002012789, 

o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ação 

fundada em cheque prescrito prescinde da prova da “causa debendi” que 

originou o título. 3. Nesse sentido, também se manifesta o Superior Tribunal 

de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. 

DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO. IMPUGNAÇÃO. INICIAL. 

DESCRIÇÃO DE CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. I. A jurisprudência 

do STJ é assente em admitir como prova hábil à comprovação do crédito 

vindicado em ação monitória cheque emitido pelo réu, cuja prescrição 

tornou impeditiva a sua cobrança pela via executiva. II. Para a propositura 

de ações que tais é despicienda a descrição da causa da dívida. III. 

Recurso especial conhecido em parte e provido" (REsp n. 1.018.177/RS, 

Quarta Turma, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 12.5.2008).” 

4. Assim, ainda que prescritas as ações executiva e de locupletamento 

indevido, possível a cobrança com base no título que, embora despido das 

características cambiárias, subsiste como indício de prova do débito, 

sendo desnecessária a comprovação do negócio jurídico subjacente. 

RECURSO PROVIDO.” (TJRS – 1ª T – RI nº 71002752848 – Rel. juiz 

Leandro Raul Klippel – j. 30/09/2011) Ademais aduz a reclamada que o 

cheque fora sustado perdendo sua exigibilidade, liquidez e certeza, 

contudo tal entendimento não prospera, pois a sustação do cheque, por si 

só, não lhe retira a certeza e a exigibilidade do título, in verbis: Execução. 

Cheque sustado. Autonomia. Abstração. 1 – O cheque, título de crédito 

não causal, goza dos atributos da autonomia e da abstração, e não se 

vincula à relação jurídica que lhe deu origem. 2 – A sustação do cheque, 

por si só, não lhe retira a certeza e a exigibilidade do título. 3 – Apelação 

provida. (TJ-DF - APC: 20140111384419, Relator: JAIR SOARES, Data de 

Julgamento: 28/10/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 10/11/2015 . Pág.: 316). Assim, tendo a Reclamante juntado aos 

autos o cheque pretendido, impõe-se reconhecer a procedência da 

pretensão de cobrança. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

para condenar o Requerido a pagar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais), acrescido de juros 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e 
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correção monetária (INPC), a partir do vencimento do título. Sem custas e 

honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado 

certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em 

Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do 

art. 40, da Lei 9.099/95. LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO a sentença acima exarada, nos moldes 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, a fim de que surta os seus efeitos jurídicos. 

Marcelândia/MT, 21 de janeiro de 2020. THATIANA DOS SANTOS Juíza de 

Direito em substituição legal

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79652 Nr: 3813-83.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDER GABRIEL RODRIGUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090-O

 INTIMO o réu, por intermédio do seu advogado, acerca da audiência 

designada para o dia 03/02/2020 às 15:20h, perante o Juízo da Segunda 

Vara de Nova Xavantina/MT (Carta Precatória Código 115806)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59483 Nr: 3680-19.2015.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT 10641

 INTIMO o réu, por intermédio do seu advogado, acerca da audiência 

designada para o dia 14/02/2020 às 16:50h, perante o Juízo da Primeira 

Vara Criminal de Sinop/MT (Carta Precatória Código 353941)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71740 Nr: 3518-80.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DA SILVA SVERSUTH, ADILSON 

OLIVEIRA MIRANDA, JOÃO BAZAN TOMICHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE LOPES JARDIM - 

OAB:17335/O, CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - OAB:13822

 INTIMO os réus, por intermédio de seus advogados, acerca da audiência 

redesignada para o dia 29/01/2020 às 15:15h, perante o Juízo da Vara 

Única de Itaúba/MT (Carta Precatória Código 97288).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66884 Nr: 933-55.2017.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EOP, ZCOP, JGOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PC, FC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:12684/B, RALFF HOFFMANN - OAB:13128-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGASSIS FAVONI DE QUEIROZ 

- OAB:22.496, ANGELITA KEMPER - OAB:15090-O, FABIOLA PAULA 

CAPITANI - OAB:26182/O, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - 

OAB:11324/O

 Certifico que na presente data, em virtude da petição de ref. 72, verifiquei 

o cadastro da parte executada, constatando que o advogado Paulo 

Rogério de Oliveira já encontra-se devidamente cadastrado nos autos.

Iaçana Kelly dos Reis Enz - Gestora Judiciária Substituta

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010154-57.2016.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

CLERIA CLENIR FLORES CRIVILATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ROGERIO MARCAL OAB - MT0012492A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE MORAES BARBOSA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MATUPÁ DESPACHO Processo: 

8010154-57.2016.8.11.0111. REQUERENTE: CLERIA CLENIR FLORES 

CRIVILATTI REQUERIDO: JOSE DE MORAES BARBOSA Vistos. Diante do 

lapso temporal entre a última manifestação da parte autora nos autos até a 

presente data, intime-a pessoalmente para, no prazo de 05 dias, informar 

se tem interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção. Transcorrido o prazo, certifique-se. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Suelen Barizon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010137-55.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CAETANO MORO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO OAB - MT0020033A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEDIANE PEREIRA RAMOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DE 

MATUPÁ/MT PROCESSO Nº: 8010137-55.2015.8.11.0111 EXEQUENTE: 

ISABEL CAETANO MORO EXECUTADO: LEDIANE PEREIRA RAMOS 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO/INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do advogado 

da parte Autora, para manifestar o que de direito, ante o teor da diligência 

de id. 27484298, juntada em 16/12/2019, no prazo de cinco (05) dias (art. 

1.035 da CNGC). Matupá/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) JOICE DE SOUZA PORTELLA Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010070-61.2013.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA VARELLA RODRIGUES OAB - MT3575-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DE 

MATUPÁ/MT PROCESSO Nº: 8010070-61.2013.8.11.0111 REQUERENTE: 

MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA CASTRO REQUERIDO: 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO/INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do advogado da parte 

Autora, para manifestar o que de direito, no prazo de cinco (05) dias. 

Matupá/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) MARCIA 

MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000015-34.2017.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ALCANTARA MACEDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LEONARDO LUIZ TAVANO OAB - SP173965 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DE 

MATUPÁ/MT PROCESSO Nº: 1000015-34.2017.8.11.0111 REQUERENTE: 

RUBIA ALCANTARA MACEDO REQUERIDO: RESTOQUE COMERCIO E 

C O N F E C C O E S  D E  R O U P A S  S / A  C E R T I D Ã O  D E 

IMPULSIONAMENTO/INTIMAÇÃO INTIMAÇÃO do advogado da parte 

Requerida, para manifestar o que de direito, ante o teor da contraproposta 

ID 25469885 - Documento de comprovação (15 34.2017 

CONTRAPROPOSTA), no prazo de cinco (05) dias (art. 1.035 da CNGC). 

Matupá/MT, 22 de janeiro de 2020. (Assinado Eletronicamente) MARCIA 

MARCAL DE MENDONCA MONTEIRO Técnica Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67254 Nr: 1168-22.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isidoro Celso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA VANDERLEI 

POMMER SENN - OAB:14810, CAMILA DILL ROSSETO - OAB:19905-O

 Código nº 67254

Processo nº 1168-22.2017.811.0111

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95), passo à análise do mérito.

A parte autora do fato, ISIDORO CELSO DOS SANTOS, cumpriu de forma 

integral a proposta de transação penal ofertada pelo Ministério Público.

Ante o exposto, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE de, ISIDORO CELSO 

DOS SANTOS, em razão do cumprimento integral da transação penal 

acordada neste processo.

Registre-se para fins de impedimento de nova proposta do benefício no 

prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 76, § 4º, do Código Penal.

Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se estes autos com as 

baixas e anotações necessárias.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Comunique-se.

Matupá/MT, 08 de julho de 2019.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 79013 Nr: 1166-33.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luiz Vieira Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYGIA MARCIA CORREA DE 

ALMEIDA - OAB:19649/O

 DECISÃO

Vistos etc.

Designo o dia 03.03.2019, às 10h00min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49812 Nr: 927-68.2015.811.0030

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Trejan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coop de Cred. de Livre Adm. de Associados C. 

Norte- Sicredi Centro Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rosa - 

OAB:12.809/19.236-A

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 413,40.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 133 Nr: 22-40.1990.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A -Agência 2342-6 - Nobres/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lagoa Santa Agropastoril Ltda., Gervásio 

Antonio Zangerolli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldocir Stefeni - OAB:3553B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Gustavo Albernaz 

Rondon - OAB:9.159 MT, Marilena Vieira dos Santos - OAB:30568, 

Ricardo Turbino Neves - OAB:MT 12.454, Wesson Alves de Martins 

e Pinheiro - OAB:2409 MT

 Nos termos da legislação vigente e da CNGC, art. 971, intimo Vossa 

Senhoria para que, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante Art. 7º, do 

Provimento 12/2017-CGJ, recolha as custas judiciais pendentes (arts. 574 

e 575 da CNGC), no valor de R$ 555,88.

 Intimo, ainda, que certificado o decurso de prazo sem o respectivo 

pagamento, será expedida certidão para fins de PROTESTOS na forma do 

art. 8º, § 1º e § 2°, Prov. 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79013 Nr: 1166-33.2019.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Luiz Vieira Furtado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LYGIA MARCIA CORREA DE 

ALMEIDA - OAB:19649/O

 Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para publicar a decisão: "DECISÃO

Vistos etc.

Designo o dia 03.03.2019, às 10h00min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.
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Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71726 Nr: 1493-12.2018.811.0030

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Meneguzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ LUIZ MENEGUZZI, Cpf: 

30839467915, Rg: 1500490, casado(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Há aproximadamente 12 (doze) anos o Requerente 

adquiriu do Requerido, mediante contrato verbal, o imóvel residencial 

situado no terreno urbano ao Lote 14, Quadra 23, Rua Prudente de Morais, 

nº 303, Bairro Jardim Glória, em Nobres/MT, tendo o terreno a área de com 

área de 574m² (quinhentos e setenta e quatro metros quadrados), 

matriculado sob o nº 2239, no CRI desta Comarca. Desde quando comprou 

o bem imóvel, sempre exerceu a posse mansa e pacífica, jamais tendo 

sido turbado ou esbulhado. Ademais, desde a compra, passou a usar o 

imóvel para moradia própria. Ocorre que, no momento da venda, além das 

partes não terem redigido o competente contrato, não realizaram a 

alteração da titularidade do bem no Registro de imóveis desta comarca. 

Assim, conforme escritura pública em anexo, o bem usucapindo ainda 

está em nome do antigo proprietário. O Requerente, apesar de ter 

procurado o Requerido por todas as formas e meios possíveis, não logrou 

êxito em contatá-lo, haja vista que residi atualmente no Estado do Paraná. 

Assim, não lhe restou outra medida a não ser a propositura da presente 

demanda para a declaração de sua propriedade.

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos etc.Trata-se de Ação de usucapião.O 

exequente pugnou pela citação do requerido através de edital, à ref. 39.É 

o relatório. Decido. Defiro o requerido à ref. 39, cite-se o requerido por 

edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme determina o art. 256, II, do 

Código de Processo Civil.Desde já, nomeio lhe curador especial na pessoa 

do nobre Defensor Público atuante nesta Comarca.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA FERNANDA DE 

PAULA, digitei.

Nobres, 10 de janeiro de 2020

Giovanni Augusto Corrêa de Almeida Junior Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80900 Nr: 1861-84.2019.811.0030

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Aparecido da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Essencia Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeti Lamim - OAB:4449-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o pedido de ref. 11.

Expeça-se oficio ao Cartório de Registro de Imóveis para que cumpra o 

solicitado, à ref. 11, no prazo de 30 (trinta) dias.

Com a resposta do ofício, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 

(quinze)dias, elabore um mapa de acesso, um mapa com memorial 

descritivo, croquis de localização ou ainda foto satélite da área, objeto da 

avaliação, com sua exata localização indicando suas extremidade e 

divisas, conforme solicitação do Oficial de Justiça à ref. 07.

Com o decurso do prazo sem manifestação, devolva-se a presente 

missiva ao juízo deprecante.

 Havendo manifestação, expeça-se mandado de avaliação para 

cumprimento do ato deprecado.

Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66665 Nr: 2624-56.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir de Jesus Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 DECISÃO

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 50, redesigno o dia 05/03/2020, às 

15h00min, para realização da audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60493 Nr: 4004-51.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz José Ferreira - 

OAB:8.212/MT

 DECISÃO

Vistos etc.

Defiro o requerido à ref. 64.

Redesigno o dia 05/03/2020, às 16h00min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59625 Nr: 3598-30.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabricio Vitalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 
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Nobres - MT. - OAB:

 DECISÃO

Vistos etc.

Defiro o requerido à ref. 118.

Redesigno o dia 17/03/2020, às 16h30min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61295 Nr: 74-88.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Garcia de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Kormann - 

OAB:3558, Priscila Pereira Lima - OAB:38410

 DECISÃO

Vistos etc.

Defiro o requerido à ref. 113.

Redesigno o dia 19/03/2020, às 15h00min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61121 Nr: 10-78.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ambrozino Mariano de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 DECISÃO

Vistos etc.

Defiro o requerido à ref. 68.

Redesigno o dia 24/03/2020, às 15h00min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62888 Nr: 961-72.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

Defiro o requerido à ref. 44.

Redesigno o dia 26/03/2020, às 15h00min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62668 Nr: 826-60.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joanito de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562, Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 DECISÃO/Mandado de intimação

Vistos etc.

Acolho pedido ministerial de ref. 105, redesigno audiência para o dia 

17.03.2020, às 14h30min, para realização de audiência de continuação de 

instrução e julgamento.

 Intime-se as testemunhas e o acusado.

 O presente despacho vale como mandado de intimação.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Por fim, oficie-se o CRAS para que proceda com a inclusão da família da 

vítima nos seus programas e projetos e para que haja o acompanhamento 

da criança por meio de atendimento psicológico.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62809 Nr: 912-31.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Correa Ribeiro, Marcos da Silva 

França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 DECISÃO

Vistos etc.

Defiro o requerido à ref. 46.

Redesigno o dia 26/03/2020, às 16h00min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 
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precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 75933 Nr: 3372-54.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Rogério da Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 DECISÃO

Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 29, redesigno o dia 02/04/2020, às 

16h00min, para realização da audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63128 Nr: 1053-50.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 DESPACHO

Vistos, etc.

Cumpra-se o acórdão de ref. 62.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 53113 Nr: 30-06.2016.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Rodrigues de Souza Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço 

da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 52013 Nr: 1883-84.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creuza Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 I – SIEL

Defiro o requerido à ref. 47, através do sistema SIEL.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 65069 Nr: 1886-68.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joeny Boabaid de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

 Defiro, em parte, o requerido à ref. 52.

 Utilize-se o sistema BACENJUD, bem como oficie-se o Tribunal Regional 

Eleitoral.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49716 Nr: 880-94.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 
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magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço 

da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49908 Nr: 960-58.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Ramos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço 

da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50526 Nr: 1287-03.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josino Salvador da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço 

da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49717 Nr: 881-79.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carmem Alves Pedroso da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço 

da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49975 Nr: 991-78.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Sérgio Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.
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Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço 

da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 51039 Nr: 1506-16.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enir Antonia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço 

da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 51040 Nr: 1507-98.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezilda Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço 

da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 51042 Nr: 1508-83.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ubirajara de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Defiro o requerido à ref. 52, através do sistema BACENJUD, a fim de que 

se localize o atual endereço do executado.

Com a resposta obtida, intime-se o exequente para que se manifeste e 

impulsione o feito no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender 

de direito.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49913 Nr: 964-95.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Manoel do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço 
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da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50610 Nr: 1319-08.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raulino Rucker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro o pedido para que sejam realizadas pesquisas 

eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço da parte 

requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50524 Nr: 1286-18.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusto Venancio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de Ação ordinária condenatória, proposta pelo Banco do Brasil 

S/A em face de Augusto Venancio da Silva.

Diligência negativa, à ref. 21.

O exequente manifestou pela citação do requerido através de edital, à ref. 

63.

É o relatório. Decido.

 Defiro o requerido à ref. 63, cite-se o requerido por edital, pelo prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina o art. 256, II, do Código de Processo 

Civil.

Após, quedando-se inerte o executado, intime-se a Defensora Pública 

para se manifestar, como curadora especial, no prazo de 15 (quinze) dias, 

haja vista o que dispõe o art. 72, parágrafo único, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 58604 Nr: 3128-96.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonathan Augusto Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariane Ferreira Martins 

Camargo - OAB:12.586/MT

 DECISÃO

Vistos etc.

Designo o dia 07/04/2020, às 15h30min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72284 Nr: 1770-28.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Bento de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ARNALDO BENTO DE OLIVEIRA, Cpf: 

57084394168, Rg: 0.763.214-2, Filiação: Celeste Soares de Oliveira e 

Oreliano Soares de Oliveira, data de nascimento: 21/03/1975, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), motorista, Telefone 65-99223-3424. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: No dia 14 de julho de 2018, por volta das 00h40m, na BR 

163/364, altura do km 577, circunscriçaão da Delegacia de Políícia 

Municipal de Nobres/MT, o denunciado ARNALDO BENTO DE OLIVEIRA, 

conduzia o veíículo automotor, marca Iveco Stralishd 570s42TN, placa 

KAQ-5986, estando com concentração de álcool por litro de sangue 

superior ao 6 (seis) decigramas, ou seja, 0,77 miligramas por litro de ar 

expelido pelos pulmões (cf. Termo de exibiçaão e apreensaão do etiloteste 

quíímico – bafoêmetro descartaível –, seírie 090893, versaão 348C, de fls. 

07).Segundo restou apurado, a Políícia Rodoviaíria Federal foi acionada 

para atender a ocorreência, uma vez que ao realizar manobra de retorno 

(em local naão permitido) havia caíído na vala (canteiro) que separa as 

pistas de rolamento nas proximidades do km 577 da Rodovia Federal BR 

163/364. Apoís chegarem no local indicado, os policiais constataram que o 

denunciado encontrava-se em visíível estado de embriaguez. Em seguida, 

foi efetivado o exame de alcoolemia por meio do Etiloteste Quíímico 

(bafoêmetro descartaível), atraveís do qual ficou constatado que 

ARNALDO BENTO DE OLIVEIRA, tinha concentraçaão de aílcool por litro de 

sangue superior ao limite legal, ou seja, 0.77 miligramas de aílcool por litro 

de sangue (fls. 07), oportunidade em que foi preso em flagrante. Diante do 

exposto, o Ministeírio Puíblico do Estado de Mato Grosso, por sua 

promotora de justiça signataíria, denuncia ARNALDO BENTO DE OLIVEIRA, 

como incurso nas disposiçoães dos artigos 306, da Lei Federal n.º 

9.503/1.997 (Código de Trânsito Brasileiro), requerendo que, recebida e 

autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando o 

denunciado.
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Despacho: Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono 

o processo para que seja expedido Edital de Intimação nos moldes do 

requerido (Ref. 18).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA FERNANDA DE 

PAULA, digitei.

Nobres, 14 de janeiro de 2020

Giovanni Augusto Corrêa de Almeida Junior Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 65619 Nr: 2125-72.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Etelvino Damião de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11.190/MT

 DESPACHO

 Vistos etc.

 Considerando a necessidade e readequação na pauta de audiências, em 

razão da cumulação de suas funções nas comarcas de Nobres/MT e 

Guarantã do Norte/MT, (Portaria n° 1.376/2019) , retire-se de pauta a 

solenidade outrora designada, aguardando-se o processo em secretaria 

até deliberação ulterior, devendo retornar concluso assim que as pautas 

de audiências das duas comarcas estiverem normalizadas, após 

determinação judicial neste sentido.

Ciência ao MPE e a defesa.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49960 Nr: 978-79.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Canuto Lemes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação de execução por título 

extrajudicial. Pugna o exequente pela penhora online. É o relatório. Decido. 

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Conforme exposto acima, determino: a) 

intimação do exequente para cumprir o item I. b) havendo indicação de 

endereço do executado diferente do constante nos autos, cumpra-se o 

item II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49948 Nr: 971-87.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação de execução por título 

extrajudicial. Pugna o exequente pela penhora online. É o relatório. Decido. 

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Conforme exposto acima, determino: a) 

intimação do exequente para cumprir o item I. b) havendo indicação de 

endereço do executado diferente do constante nos autos, cumpra-se o 

item II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49970 Nr: 987-41.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos de França

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação de execução por título 

extrajudicial. Pugna o exequente pela penhora online. É o relatório. Decido. 

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Conforme exposto acima, determino: a) 

intimação do exequente para cumprir o item I. b) havendo indicação de 

endereço do executado diferente do constante nos autos, cumpra-se o 

item II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50074 Nr: 1025-53.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Crenilda Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação de execução por título 

extrajudicial. Pugna o exequente pela penhora online. É o relatório. Decido. 

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Conforme exposto acima, determino: a) 

intimação do exequente para cumprir o item I. b) havendo indicação de 

endereço do executado diferente do constante nos autos, cumpra-se o 

item II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50767 Nr: 1387-55.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alinor Pedroso de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação de execução por título 

extrajudicial. Pugna o exequente pela penhora online. É o relatório. Decido. 

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Conforme exposto acima, determino: a) 

intimação do exequente para cumprir o item I. b) havendo indicação de 

endereço do executado diferente do constante nos autos, cumpra-se o 

item II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 52602 Nr: 2096-90.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agustinho Francisco dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação de execução por título 

extrajudicial. Pugna o exequente pela penhora online. É o relatório. Decido. 

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Conforme exposto acima, determino: a) 

intimação do exequente para cumprir o item I. b) havendo indicação de 

endereço do executado diferente do constante nos autos, cumpra-se o 

item II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49719 Nr: 883-49.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josue Alves Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.
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Indefiro a petição retro.

Cumpra-se a decisão de ref. 42.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50213 Nr: 1100-92.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Venancio de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO Vistos etc. Trata-se de ação de execução por título 

extrajudicial. Pugna o exequente pela penhora online. É o relatório. Decido. 

III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Conforme exposto acima, determino: a) 

intimação do exequente para cumprir o item I. b) havendo indicação de 

endereço do executado diferente do constante nos autos, cumpra-se o 

item II. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50110 Nr: 1043-74.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acil Natalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para manifestarem, no prazo legal, se há mais 

provas a produzir.

Não havendo manifestação, conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61934 Nr: 355-44.2017.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. Ass. Ouro Verde 

de MT - Sicredi Ouro Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jodir José Souza Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JODIR JOSÉ SOUZA PINHEIRO, Cpf: 

56746741168, Rg: 797860, solteiro(a), diretor geral da empresa. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: (...) 

“Por força da inclusa “Célula de Crédito Bancário nº B504309348”, firmada 

em 01/09/2015, a cooperativa autora concedeu ao executado a 

importância de R$ 8.752,00 (oito mil, setecentos e cinquenta e dois reais) 

para pagamento através de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e 

sucessivas, vencendo-se a primeira em 15/10/2015 e as demais em igual 

dia dos meses subsequentes, acrescidas dos encargos livremente 

compactuados. Não obstante todos os esforços da cooperativa autora no 

intuito de receber amigavelmente a dívida não se lograram o recebimento 

do crédito líquido, certo e exigível, constituído pelo título acima citado, não 

restando alternativa senão propor a presente ação executiva como forma 

de reaver seu crédito”.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 15.162,02 - Valor 

Atualizado: R$ 15.162,02 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DECISÃOVistos etc.Trata-se de Ação de execução de 

Título Extrajudicial.O exequente pugnou pela citação do executado através 

de edital, à ref. 53.É o relatório. Decido. Defiro o requerido à ref. 53, 

cite-se o executado por edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 

determina o art. 256, II, do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA FERNANDA DE 

PAULA, digitei.

Nobres, 17 de janeiro de 2020

Giovanni Augusto Corrêa de Almeida Junior Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 58625 Nr: 3132-36.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PABLINE MAYARA BARBOSA 

BELFORT MEDEIROS - OAB:23873/O

 DECISÃO/Mandado de intimação

Vistos etc.

I – DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

Verifico que há nos autos indícios suficientes que autorizam a persecução 

penal. Assim, não há prova cabal de que o acusado não seja autor do fato 

que imputado, razão pela qual prescinde de instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 29.01.2020, às 15h20mim, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, com a 

finalidade de que seja cumprido o mandado de prisão ora expedido, visto 

que o réu se encontra preso na Penitenciária Central do Estado, conforme 

petição de ref. 91.

A presente decisão vale como mandado de intimação.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 74449 Nr: 2671-93.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Noelia Real de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stephanie Gabriela Real da 

Silva - OAB:23960/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Dê-se vistas a autarquia federal para que se manifeste quando ao cálculo 

acostado à ref. 58, no prazo legal.

Após, voltem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 67613 Nr: 3090-50.2017.811.0030

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRdS, VBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCdS, DVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Vicente de Oliveira 

Gomes - OAB:27086/MT

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de Ação de guarda, proposta por Luíza Rosa da Silva e Vicente 

Belo da Silva em face de Clarice Cruz da Silva e Daniel Vicente da Silva.

Diligência negativa, à ref. 89.

O Ministério Público pugnou pela citação do requerido através de edital, à 

ref. 98.

É o relatório. Decido.

 Defiro o requerido à ref. 98, cite-se o requerido por edital, pelo prazo de 

30 (trinta) dias, conforme determina o art. 256, II, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 64055 Nr: 1454-49.2017.811.0030

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço 

da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60922 Nr: 4205-43.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Itelvina Conceição de Castro Idalino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Levando em consideração a certidão de ref. 80, corrijo o erro material 

constante na decisão de ref. 70, para retificar a data de audiência que 

será realizada na data de 05/02/2020.

No mais, cumpra-se a decisão na íntegra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60644 Nr: 4078-08.2016.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Tavares de Araújo, Mailson Tavares 

de Araújo, Matheus Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 DECISÃO

Vistos etc.

Defiro o requerido à ref. 119.

Redesigno o dia 12/03/2020, às 15h00min, para realização da audiência de 

instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado.).

Em havendo servidor(es) público(s) no rol de testemunhas, intime(m)-se 

a(s) testemunha(s), requisitando-a(s) ao seu chefe de repartição (CPP, 

art. 221, § 3º).

Requisite(m)-se o(s) réu(s)/testemunha(s), vítima(s), caso esteja(m) preso 

(s).

 Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74592 Nr: 2769-78.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERNANDES BATISTA PANTALEÃO, Cpf: 

01358023182, Rg: 1842526-7, Filiação: Zilda Verônica de Queiroz e 

Nelson Batista Pantaleão, data de nascimento: 08/08/1975, brasileiro(a), 

natural de Rosário Oeste-MT, convivente, pedreiro, Telefone 8441-2678. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta do inquérito policial em epígrafe que no dia 18 de 

julho de 2011, no período noturno, na residência particular situada na Av. 

Moacir Parzianello, 645, Bairro Jardim Glória, Nobres/MT o denunciado 

ERNANDES BATISTA PANTALEÃO, praticou diversos atos libidinosos com 

menor de 14 (quatorze) anos, a saber: GISELE VITORIA DE SOUZA 

SOARES, a qual contava com 10 (dez) anos na época dos fatos, eis que 

nascida em 18/06/2001.Segundo restou apurado nos termos de 

declaração da vítima fls. 06 e 24 o denunciado ERNANDES BATISTA 

PANTALEÃO, ficava sozinho com a vítima, colocava GISELE na cama dele 

e praticava abuso sexual com ela, na época com apenas 10 (dez) anos de 

idade, “ele ficava pelado e eu também ai ele passava a mão e enfiava o 

dedo na minha vagina, isso foram várias vezes, sempre que minha avó 

saia durante a noite e algumas vezes foi ate durante o dia” durante o 

abuso passava o pênis e ejaculava em cima de GISELE depois limpava ela 

e a colocava no berço como se nada tivesse acontecido. Diante do 

exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por sua 
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promotora de justiça signatária, denuncia ERNANDES BATISTA 

PANTALEÃO, como incurso no artigo 217-A do Código Penal.

Despacho: Nos termos da Portaria 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono 

o processo para que seja expedido Edital de Intimação nos moldes do 

requerido pelo MP (Ref. 27).

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA FERNANDA DE 

PAULA, digitei.

Nobres, 14 de janeiro de 2020

Giovanni Augusto Corrêa de Almeida Junior Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62322 Nr: 611-84.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyson Amorim da Cruz, Guilherme José Costa 

de Souza, Gustavo da Silva Velasco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116, Moacir Ribeiro - OAB:3562B - MT, Nadja Barros Martins 

- OAB:MT - 21.491/O, Paulo Roberto Gomes dos Santos - 

OAB:13025/MT, Sergio Mitsuo Tamura - OAB:17150/O, Vânia dos 

Santos - OAB:11.332

 DECISÃO

Visto etc.

Acolho in totum a manifestação ministerial à ref. 341, sendo que homologo 

a desistência da oitiva da testemunha Fabiano Pitoscia (Delegado de 

Polícia) em plenário do júri, a ser realizada no dia 30/01/2020 às 09h00min.

No mais, vista as partes acerca dos laudos de Necrópsia n° 

3.15.2017.35166-01 e Toxicológico n° 1.9067.1.2017.99347-01.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 74824 Nr: 2910-97.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNC, HECdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 DESPACHO

Vistos, etc.

Acolho o pedido Ministerial retro.

Intimem-se as partes para que manifestem se possuem mais prova a 

produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 49630 Nr: 841-97.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz da Costa Garcia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigues Góes Nicoladelli - OAB:PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos etc.Trata-se de ação de execução por título 

extrajudicial.Pugna o exequente pela penhora online.É o relatório. III – DAS 

DISPOSIÇÕES FINAISConforme exposto acima, determino:a) intimação do 

exequente para cumprir o item I. b) havendo indicação de endereço do 

executado diferente do constante nos autos, cumpra-se o item II. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50942 Nr: 1465-49.2015.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joana Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos, etc.

Defiro o pedido retro.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento no feito, bem como requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 50349 Nr: 1171-94.2015.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juraci dos Santos Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 

pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço 

da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 75069 Nr: 3031-28.2018.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Luiz da Silva, Orlando Vieira Borba

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

Vejo que a parte autora postula requisição de informações junto a órgãos 

conveniados ao Judiciário, a fim de localizar o endereço da parte 

requerida, alegando ter esgotado todos os meios possíveis para obtê-lo.

Para tanto, o Código de Processo Civil, em seu art. 438, confere ao 

magistrado a possibilidade de requisitar, em qualquer tempo, informações 

às repartições públicas e de igual modo, a Consolidação de Normas da 

Corregedoria – CNGC no seu artigo 476 dispõe:

“As requisições de informações à Receita Federal para apuração de 

endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão deferidas 
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pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os meios 

possíveis para obtê-las ou e quando determinado ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição. §1º Em 

qualquer hipótese, a requisição será feita exclusivamente por intermédio 

do INFOJUD, e tão somente pelo Magistrado.”

Posto isso, nos termos dos fundamentos apresentados, e verificado nos 

autos, que a parte requerente evidenciou esforços na busca de endereço 

da parte requerida, defiro em parte o pedido para que sejam realizadas 

pesquisas eletrônicas no INFOJUD, com o objetivo de localizar o endereço 

da parte requerida.

Sendo positiva a localização de endereço, proceda-se com a citação da 

parte requerida. Caso contrário, intime-se a parte requerente para 

requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 46468 Nr: 1792-28.2014.811.0030

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Ouro Verde de MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adejado Afonso Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença.

I - DOS REQUISITOS DO PEDIDO EXECUTÓRIO

Recebo o pedido inicial eis que preenche os requisitos legais.

II - DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Altere-se a classe processual para cumprimento de sentença.

 Intime-se o devedor, por meio de seu advogado, para efetuar o 

pagamento dos valores exequendos, no prazo de 15 dias, sob pena de 

incidir em multa de 10% sobre o valor atualizado da dívida e 10% a título de 

honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 523 do CPC.

Cabe frisar, se o pagamento for parcial, a sobredita multa e os honorários 

incidirão sobre o restante do débito, consoante dispõe o § 2º, do citado 

artigo. Não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos bens indicados pelo credor, em havendo.

III – DA IMPUGNAÇÃO

Em consonância com o que dispõe o art. 525 do CPC transcorrido o prazo 

de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

(quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou 

nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

 IV – DISPOSIÇÕES FINAIS

Atente-se o gestor para o que dispõe o art. 513 do CPC, já que este 

dispositivo refere-se ao modo de intimação do executado.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000581-32.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO ROQUE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Considerando a certidão retro, 

determino o arquivamento dos autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cumpra-se. NOBRES, 16 de janeiro de 2020. DIEGO HARTMANN Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000592-61.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Tendo em vista a certidão 

retro, determino o arquivamento dos autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. NOBRES, 16 de janeiro de 2020. DIEGO HARTMANN 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-76.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CEZAR DE JESUS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Tendo em vista a certidão 

retro, determino o arquivamento dos autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. NOBRES, 16 de janeiro de 2020. DIEGO HARTMANN 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000594-31.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIX SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Tendo em vista a certidão 

retro, determino o arquivamento dos autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. NOBRES, 16 de janeiro de 2020. DIEGO HARTMANN 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000535-43.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON JOSE DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Tendo em vista a certidão 

retro, determino o arquivamento dos autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. NOBRES, 16 de janeiro de 2020. DIEGO HARTMANN 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000482-62.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANO OLIVEIRA DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Tendo em vista a certidão 

retro, determino o arquivamento dos autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. NOBRES, 16 de janeiro de 2020. DIEGO HARTMANN 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000549-27.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

JANETE ANTONIA DA SILVA LIMA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE DA SILVA CAMPOS SOUZA OAB - MT0015097A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT4062-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES DESPACHO Tendo em vista a certidão 

retro, determino o arquivamento dos autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cumpra-se. NOBRES, 16 de janeiro de 2020. DIEGO HARTMANN 

Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000078-11.2017.8.11.0030

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA APARECIDA RAMOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WANESSA CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA OAB - MS0016208A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DIEGO HARTMANN

 

DECISÃO Devidamente citado/intimado, a parte executada não efetuou o 

pagamento da dívida bem como não opôs qualquer resistência ao 

processo executivo. Tendo em vista que o processo executivo se dá no 

interesse do exequente portador do título não adimplido, determino, como 

medidas constritivas e indutivas ao adimplemento da dívida: a) Penhora 

online, por meio do BACENJUD, de ativos depositados nas contas 

bancárias da parte executada. b) A busca de veículos aptos à penhora, 

em nome da parte executado, através do sistema RENAJUD. A inserção 

do bloqueio deverá ser total, incluindo a proibição de circulação, 

nomeando-se, desde já, a parte exequente como depositária dos veículos 

eventualmente apreendidos. c) Não localizados valores ou veículos 

passíveis de penhora, ou sendo os valores insuficientes para garantir a 

dívida acrescida dos consectários, intime-se o executado para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, indique quais são e onde se encontram os bens 

sujeitos à penhora, sob pena de, decorrido in albis o prazo, ou não 

indicados bens suficientes e idôneos, incidir na prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Visando conferir maior eficácia ao procedimento 

executivo e em atenção ao princípio da celeridade processual, fixo, desde 

já, em 15% sobre o valor atualizado da dívida a multa pelo ato atentatório, 

a qual reverterá em favor da parte exequente. d) Decorrido o prazo para 

apresentação de bens sem que a dívida esteja completamente garantida, 

incluindo os juros, custas processuais, honorários advocatícios e a multa 

por ato atentatório, certifique-se e: 1) OFICIE-SE ao INDEA-MT requisitando 

informações sobre o número e espécies de semoventes em nome do 

executado, determinando-se a suspensão da emissão de Guias de 

Transporte Animal e o bloqueio de toda movimentação de bovinos em 

nome do executado; 2) INSIRA-SE informação de indisponibilidade dos 

bens imóveis do executado por meio de sistema eletrônico nacional de 

indisponibilização; 3) Registre-se a inadimplência nos cadastros de maus 

pagadores por meio do Sistema SERASAJUD. e) Cumprido integralmente o 

item (d) sem que a dívida esteja ainda garantida, intime-se o executado 

para que, no prazo de 5 (cinco) dias, entregue em juízo sua CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). Não entregue o documento no prazo, 

EXPEÇA-SE ofício ao DETRAN-MT determinando a inserção da suspensão 

do direito de dirigir em face da parte executado. Após, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito e voltem-me conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. DIEGO HARTMANN Juiz de Direito

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 5/2020-CNpar

O Doutor Victor Lima Pinto Coelho , MMª Juiz de Direito Diretora do Fórum 

da Comarca de Nortelândia, no uso de suas atribuições legais, e,

 CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 091/95 de 26 de junho de 1995,

 RESOLVE:

 Art.1º- SUSPENDER o expediente no Fórum da Comarca de Nortelândia, 

no dia 05 de fevereiro de 2020 (quarta-feira), em virtude da comemoração 

do aniversário do Município.

 Art. 2º - SUSPENDER os prazos processuais durante a data mencionada, 

ficando os mesmos prorrogados para o primeiro dia útil subsequente.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Presidente do Egrégio Tribunal de 

Justiça a Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

 Nortelândia, 21 de janeiro de 2020

 ( Assinado Digitalmente )

 Victor Lima Pinto Coelho

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FÓRO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 48905 Nr: 1313-56.2019.811.0031

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Maria Dalva Capeleto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Circe Monteiro Mayer, Cartório do 2º Ofício de 

Nortelândia/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Welber Costa Baima - OAB:7870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de aditamento à inicial (Ref. 11 e 12).

Mantenho a decisão de ref. 09, por seus próprios fundamentos.

Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 09.
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Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000301-87.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

TRAGHELA MITALLY SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA OAB - MT25898/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000301-87.2019.8.11.0031 REQUERENTE: TRAGHELA MITALLY SILVA 

DIAS REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Ciente da interposição do Recurso de 

Agravo de Instrumento (ID 26351492), todavia, mantenho a decisão 

agravada, por seus próprios fundamentos. Certifique-se a tempestividade 

da Contestação. Intime-se a autora para apresentação de Impugnação à 

Contestação. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 22 de janeiro de 2020. 

VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000001-91.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. D. (REQUERENTE)

IRLANE DAS GRACAS PEREIRA (REQUERENTE)

K. P. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000001-91.2020.8.11.0031 REQUERENTE: IRLANE DAS GRACAS 

PEREIRA, J. P. D., K. P. D. REQUERIDO: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. Trata-se de Ação 

judicial proposta em face no INSS visando à concessão de benefício 

previdenciário. Ocorre que com o advento da Lei Federal de nº 

13.876/2019, a competência da Justiça Estadual para julgamento das 

ações previdenciárias, surge somente nos casos em que a Comarca de 

domicílio do segurado, estiver localizada a mais de 70 km (setenta 

quilômetros) do Município sede de Vara Federal (art. 15, III da lei 

5.010/1966). Neste espectro, considerando a existência da Vara Federal 

na Subseção Judiciária de Diamantino localizada a menos de 70 (setenta) 

Km de distância desta Comarca de Nortelândia e que a referida lei entrou 

em vigor a partir do dia 1º de Janeiro de 2020, resta claro que a presente 

ação deve ser proposta perante a Vara Federal de Diamantino. Diante do 

exposto, DETERMINO o arquivamento com a consequente baixa na 

distribuição com as cautelas e anotações de praxe, nos termos da Portaria 

nº 1/2020-Cnpar. Intimem-se. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 22 de janeiro 

de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000051-20.2020.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VENICIO ALVES GOMES JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

N O R T E L Â N D I A  D E S P A C H O  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000051-20.2020.8.11.0031 REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: VENICIO ALVES GOMES JUNIOR Vistos etc. DETERMINO, que 

seja realizada a intimação da parte autora para comprovar nos autos, o 

devido recolhimento das taxas e custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob 

pena de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito. Decorrido o 

aludido prazo, certifique-se. Após, retornem os autos conclusos ao 

gabinete para ulteriores deliberações. Cumpra-se. NORTELÂNDIA/MT, 22 

de janeiro de 2020. VICTOR LIMA PINTO COELHO Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 39240 Nr: 298-23.2017.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IOLANDA DE OLIVEIRA ALENCAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Pereira Borges Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, ante ausência de manifestação da parte autora, 

DETERMINO a intimação da parte requerente, pessoalmente, bem como de 

seu procurador dativo, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, 

do NCPC.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA/CARTA 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 39051 Nr: 179-62.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Diolene Barbosa Batista, Vinicius Barbosa Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

I. Levando em consideração que o requerido, devidamente citado por 

edital, deixou transcorrer o prazo sem resposta, NOMEIO como curador 

especial o Luiz Eduardo Piroseli, OAB n. 23.144/O, o qual deverá ser 

INTIMADO para manifestar aceitação do encargo.

II. Consequentemente, aportando nos autos contestação, INTIME-SE a 

parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, impugna-la.

III. Após, colha-se o parecer ministerial.

IV. Oportunamente, tornem-me os autos conclusos.

Às providencias.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA/CARTA 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38662 Nr: 1371-64.2016.811.0031

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRENO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CICERO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:19920/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, ante ausência de manifestação da parte autora, 

DETERMINO sua intimação pessoalmente, bem como de seu procurador 

dativo, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do 
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NCPC.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA/CARTA 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38691 Nr: 1389-85.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDSC, GdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 Vistos etc.

I - Intime-se o exequente na pessoa de seu advogado para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com 

a ação e promover o que lhe compete, bem como juntar planilha de débito 

atualizada, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 II - Na intimação deverá constar a advertência de que deverá ser indicada 

providência efetiva e apta ao prosseguimento regular da execução (art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

III - Anoto ainda que, o não atendimento do determinado, no referido prazo, 

ocasionará a extinção do processo e arquivamento do feito, nos termos 

do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e artigo 2º do 

Provimento 84/2041.

 IV - Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA/CARTA 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 34639 Nr: 273-78.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darley Aparecido Carrijo - 

OAB:MT 24.306-O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:10186/O

 Vistos etc.

RELATÓRIO: Cuida-se de ação de execução de alimentos ajuizada por 

NICKOLAS EDUARDO DOS SANTOS FERREIRA, menor impúbere, 

representado por sua genitora LUCIANE RODRIGUES DOS SANTOS em 

face do VALDINEY FERREIRA DE OLIVEIRA, ambos qualificados nos 

autos.

Entrementes, à ref. 64, este juízo determinou a intimação da parte autora, 

para no prazo de 15 dias, requerendo o que for de direito, sob pena de 

extinção do feito sem resolução do mérito.

À ref. 67, o representante da parte autora foi intimado via DJE.

À ref. 69, foi certificado o decurso do prazo in albis, apesar de 

devidamente intimado.

FUNDAMENTAÇÃO: O processo teve seu andamento regular obstado em 

decorrência da inércia exclusiva da parte autora, uma vez que deixou de 

realizar ou fornecer qualquer contribuição para possibilitar o 

desenvolvimento válido e regular do processo; assim, a extinção do 

processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

No caso em comento, a desídia da parte autora é clarividente, eis que 

intimada para impulsionar o feito a fim de dar prosseguimento aos autos, 

quedou-se inerte, em nítido arrepio aos comandos proferidos por este 

juízo.

 Como cediço, incumbe à parte promover os atos e diligências que lhe 

incumbir, não o fazendo, suporta as consequências de sua inércia, que in 

casu, é a extinção do feito sem resolução do mérito.

Diante disso, considerando que o requerente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Isto posto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente demanda, 

com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo Civil.

Isento de custas e honorários.

Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o 

registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 38996 Nr: 158-86.2017.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel, Vinícius pereira Müller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RURAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

AGRICOLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUÍS FELIPE LAMMEL - 

OAB:7133, VINÍCIUS PEREIRA MÜLLER - OAB:18308/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 Vistos etc.

I – Considerando cumprimento do acordo entabulado pelas partes (ref. 

64), conforme certidão á ref. 73. Determino que INTIME-SE a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se em relação 

ao cumprimento do acordo, sob pena de presunção tácita quanto a 

quitação da divida.

 II – Após, certifique-se o decurso do prazo e voltem os autos conclusos 

para deliberações.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como 

o necessário MANDADO DE INTIMAÇÃO/CARTA/CARTA 

PRECATÓRIA/NOTIFICAÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 34630 Nr: 267-71.2015.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdPCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BQdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B, Valquiria de Carvalho Azevedo - OAB:9.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358

 Vistos etc.

I – Intimem-se as partes do Julgamento do Acordão de ref. 148.

II – Após, em consonância com a certidão de transito e julgado de ref. 148, 

não havendo mais diligências a serem cumpridas, DETERMINO o 

arquivamento deste feito, com as baixas e as anotações de estilo.

 Às providências.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000276-74.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA DE BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA OAB - MT27278/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANO OLIVEIRA MAGALHÃES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VICTOR LIMA PINTO COELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

NORTELÂNDIA SENTENÇA Processo: 1000276-74.2019.8.11.0031. 

EXEQUENTE: MARIA DE FATIMA DE BARROS EXECUTADO: SILVANO 

OLIVEIRA MAGALHÃES Vistos etc. As partes estabeleceram acordo 

perante o MPMT e requereram a homologação do mesmo. O MPMT por sua 

vez se manifestou pela suspensão do feito até o pagamento integral do 
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débito alimentar (ID 24911400). É o relatório do necessário. Fundamento e 

decido. Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes. Em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, "b", do 

NCPC/2015. Sem condenação em custas judiciais e honorários 

advocatícios. Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em 

julgado desde já. Arbitro em favor da defensora dativa nomeada pelo juízo 

(Dr. BRUNA ADRYELLEN PADILHA FERREIRA - OAB/MT nº 27278/O) a 

importância de 02 URH´s, devendo a secretaria expedir a competente 

certidão de honorários advocatícios. Após o pagamento integral do débito 

alimentar, determino o arquivamento do feito com as baixas e anotações 

de estilo. P.R.I.C. NORTELÂNDIA, 22 de janeiro de 2020. Victor Lima Pinto 

Coelho Juiz(a) de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000429-10.2019.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DOMINGOS DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA DE SOUZA CORREIA OAB - MT21122/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000429-10.2019.8.11.0031 POLO ATIVO:ANTONIO 

DOMINGOS DE MACEDO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KARINA DE 

SOUZA CORREIA POLO PASSIVO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação de Nortelândia Data: 04/02/2020 

Hora: 09:30 , no endereço: AVENIDA VALENTIN PERON, 220, CENTRO, 

NORTELÂNDIA - MT - CEP: 78430-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Nova Canaã do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000575-68.2019.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

J. H. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANY SANCHEZ DA SILVA OAB - 053.056.101-84 (REPRESENTANTE)

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. R. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

CANAÃ DO NORTE DECISÃO Processo: 1000575-68.2019.8.11.0090 

AUTOR(A): JORGE HAKIN SANCHEZ REPRESENTANTE: ROSANY 

SANCHEZ DA SILVA RÉU: HELCON RODRIGUES SILVA Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação de investigação de paternidade c.c 

alimentos, guarda e regulamentação de visitas com pedido liminar proposta 

por ROSANY SANCHES DA SIVA e seu filho Jorge Hakin Sanchez 

Rodrigues em desfavor de HELÇON RODRIGUES SILVA. Aduz a parte 

autora que as partes se relacionaram intimamente, advindo desse ato a 

concepção de Jorge Hakin Sanchez Rodrigues, nascido em 06 de junho de 

2019. Consta nos autos a realização de um exame de DNA (Num. 

24504665 - Pág. 1/3), feito de livre e espontânea vontade pela parte 

requerida na cidade de Colíder. Após a conclusão da análise restou 

evidenciado que o requerido é pai biológico do menor Jorge. Daí requer, 

liminarmente, a guarda unilateral provisória, a regulamentação de visitas e 

o arbitramento de alimentos em 50% (cinquenta por cento) do salário 

mínimo, atualmente correspondente a R$ 499,00 (quatrocentos e noventa 

e nove reais), além de 50% (cinquenta por cento) das despesas 

médico-hospitalares, odontológicas, farmacêuticas, laboratoriais e de 

materiais escolares, confirmando-se a decisão ao final. Além disso, 

postula a gratuidade da justiça. II - FUNDAMENTAÇÃO Os pedidos da parte 

autora merecem parcial acolhimento. II.1 - Da questão processual inicial 

Processe-se o feito em segredo de justiça por se tratar de pedido de 

alimentos e guarda, conforme o disposto no art. 189, inciso II, do NCPC. II.2 

- Da gratuidade da justiça É de se conceder os benefícios da gratuidade 

da justiça, presumida a hipossuficiência pela postulação ministerial ou por 

defensor dativo e por se tratar de verba alimentar, na forma do art. § 3º, 

do art. 99, do NCPC. II.3 - Da tutela de urgência No cerne, o art. 300 do 

NCPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo a urgência 

contemporânea à propositura da ação. Extrai-se do referido dispositivo 

que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, 

tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela urgência, não 

mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de 

mérito favorável como outrora se exigia. O perigo de dano é evidente, pois 

o menor encontra-se com 03 (três) meses de idade, sendo necessária a 

concessão da guarda, ainda que de forma provisória, para resguardar 

todos os seus direitos. Quanto ao pedido de fixação de alimentos 

provisórios, este merece parcial acolhimento, ao menos em sede de 

cognição sumária, não só pela verossimilhança das alegações da parte 

autora, deixada aparentemente sem amparo, mas também porque ausente 

informações concretas a respeito da capacidade contributiva do 

alimentante. Assim, arbitro os alimentos provisórios em 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo, atualmente correspondente a R$ 299,40 

(duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), a ser pago pelo 

alimentante a partir da citação até todo o dia 10 (dez) de cada mês 

mediante depósito em conta de titularidade da genitora, Rosany Sanchez 

da Silva, qual seja: Caixa Econômica Federal, Agência: 3456, Operação: 

013, Conta Poupança: 00016681-2, CPF: 053.056.101-84, bem como 50% 

(cinquenta por cento) das despesas médico-hospitalares, odontológicas, 

farmacêuticas, laboratoriais e com materiais escolares por intermédio de 

recibos e notas fiscais entregues pela parte autora. III - DISPOSITIVO Ante 

o exposto: a) DEFIRO a gratuidade da justiça à parte autora, presumida a 

hipossuficiência ante a postulação por defensor dativo e por se tratar de 

verba alimentar, na forma do art. § 3º, do art. 99, do NCPC; b) DEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e CONCEDO a GUARDA PROVISÓRIA 

de JORGE HAKIN SANCHEZ RODRIGUES à genitora ROSANY SANCHES 

DA SILVA, e, com isso, FIXO os ALIMENTOS PROVISÓRIOS em 30% (trinta 

por cento) do salário mínimo, atualmente correspondente a R$ 299,40 

(duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), a ser pago pelo 

alimentante a partir da citação até todo o dia 10 (dez) de cada mês 

mediante depósito em conta de titularidade da genitora dos menores, além 

de 50% (cinquenta por cento) das despesas médico-hospitalares, 

odontológicas, farmacêuticas, laboratoriais e materiais escolares, nos 

termos do art. 300 do NCPC c.c. o art. 4º, “caput”, da Lei 5.478/68. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Anote-se o segredo de justiça pelo qual deverá 

tramitar o feito, a envolver pedido de alimentos (art. 189, inciso II, do 

NCPC). Lavre-se os respectivos termos de guarda provisória. Em 

observância ao disposto nos arts. 139, inciso V, e 334 do NCPC c.c. a 

Resolução nº 125 do CNJ, DETERMINO sejam os autos remetidos à 

conciliadora credenciada desta Comarca, devendo ela designar data para 

realização da sessão de conciliação conforme pauta disponível e, após, 

encaminhar o processo para a zelosa Secretaria a fim de intimar as 

respectivas partes para comparecimento devidamente acompanhadas de 

advogado. Advirta-se de que o não comparecimento injustificado do autor 

ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa e, caso 

irrisório ou inestimável o valor, de até 10 (dez) vezes o salário mínimo, 

revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 8, c.c. o art. 77, § 5º, 

do NCPC). Se qualquer parte não comparecer, ou, comparecendo, houver 

autocomposição, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 218, § 3º, do 

NCPC. Após, remetam-se os autos conclusos para decisão. Na audiência 

a ser designada pela conciliadora, caso não haja autocomposição, desde 

já determino a intimação a parte requerida para apresentar contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias contados da audiência de conciliação ou de 
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mediação ou da última sessão de conciliação, nos termos do art. 335, 

inciso I, do NCPC, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas 

verdadeiras as alegações da parte autora, com fulcro no art. 344 do 

mesmo diploma legal. Na hipótese de a contestação apresentar 

preliminares, documentos, fatos ou argumentos novos, intime-se a parte 

autora para impugnação, no prazo legal. Decorrido o prazo com ou sem 

manifestação, certifique-se nesta última hipótese e, em ambos os casos 

dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do art. 218, § 3º, do NCPC. Intime(m)-se. 

Decorrido o prazo, certifique-se. Após, venham-me os autos conclusos. 

Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se COM URGÊNCIA, 

expedindo-se o necessário. Nova Canaã do Norte, 03 de outubro de 2019.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-17.2015.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO TOMITAO FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE Certidão de 

Impulsionamento Processo: 8010092-17.2015.8.11.0090; Valor causa: R$ 

788,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, Indenização por Dano Moral, 

Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico 

que a parte Requerida manifestou-se, juntando documentos em id. 

11917253. Portanto, INTIMO a parte Requerente para que requeira o que 

de direito no prazo de 15 (quinze) dias. NOVA C NORTE, 22 de janeiro de 

2020 ARAY HENRIQUE BARBOSA Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE E 

INFORMAÇÕES: RUA ALBERTO ALVES, 113, CENTRO, NOVA C NORTE - 

MT - CEP: 78515-000 TELEFONE: (66) 35511105

Comarca de Nova Monte Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63586 Nr: 1504-28.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Francisco Tostes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucinéia Rodrigues de Souza - 

OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº. 38/2015 - CGJ, intimo o(a) advogado(a) 

peticionante de que os autos já se encontram disponíveis para a retirada 

perante a Diretoria do Foro/CAA desta Comarca , conforme requerido.

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000323-62.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LAZARO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1000323-62.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): ANTONIO LAZARO NETO RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL DESIGNO a audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14/5/2020 às 16h30min. Determino o comparecimento pessoal 

da parte autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e 

advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo 

Civil. O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser 

promovido pelas partes, independente de intimação, nos termos do art. 

455, do Código de Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo 

de 15 (quinze) dias, a contar da intimação. Intime-se o INSS, por carta 

precatória, para comparecer à audiência acima designada. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 17 de dezembro de 2019. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000659-66.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0013388A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1000659-66.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): JOSE OLIMPIO DE OLIVEIRA RÉU: BANCO BRADESCARD S.A 

Autos n. 1000659 -66.2019.8.11.0091 Decisão Autos n. 1000659 

-66.2019.8.11.0091 Decisão Vistos, etc. Trata-se de Ação em que JOSÉ 

OLIMPO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, move perante o Juizado 

Especial Cível desta Comarca contra BANCO BRADESCARD S.A, 

informando que teve seus dados negativados junto ao SERASA e ao SPC 

em virtude de apontamento realizados pela empresa requerida. Segundo 

relata, o autor foi surpreendido com a informação de que seus dados 

estariam negativados e, ao buscar explicações para a restrição cadastral, 

descobriu ser a reclamada a responsável por tal inscrição. O consumidor 

teria buscado resolver a questão na via extrajudicial, porém, sem êxito, 

razão pela qual recorreu ao presente juizado especial. Pugna pelo 

reconhecimento da inexistência do débito, bem como pela condenação da 

requerida em ressarcimento por danos morais. Requer, como medida de 

urgência, a retirada das inscrições existentes em seu nome junto aos 

sistemas de proteção ao crédito, bem como, ao final, o pagamento de 

indenização por danos morais, dando à causa o valor de R$ 37.480,00 

(trinta e sete mil quatrocentos e oitenta reais). É a síntese do essencial. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial, porquanto preenchidos os 

requisitos do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Defiro os 

benefícios da Justiça Gratuita, que poderão se revogados a qualquer 

tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. No que toca ao pedido de 

tutela de urgência tenho que não comporta deferimento. Sabe-se que para 

a concessão da tutela de urgência é necessário que existam elementos 

probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de 

cognição sumária, a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, conforme preceitua o caput do artigo 300 do 

CPC. A medida pode ser concedida, inclusive inaudita altera pars, desde 

que presentes os requisitos legais, quais sejam, fumus boni iuris e 

periculum in mora. Por fumus boni iuris, segundo requisito a ser apreciado, 

entenda-se a existência nos autos de uma alegação de fato que dê ao juiz 

convencimento suficiente para que possa considerar ao menos aparente 

o direito do autor. No caso em tela, verifico que há razoável dúvida acerca 

da probabilidade do direito invocado pelo autor, uma vez que nos autos 

1000031-48.2017.8.11.0091, restou apurado que a assinatura do ora 

autor guardava semelhança com as assinaturas do contrato, apesar dele 

as rechaçar. Ocorre que, diante desse quadro de incerteza não há falar 

em “fumaça do bom direito”, ao menos nesta fase, de modo que a tutela de 

urgência não comporta deferimento. Por essas razões, INDEFIRO o pedido. 

Analisando os autos, entendo ser necessária a tentativa de conciliação 
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entre as partes, pois além de fomentar a pacificação social dos conflitos, 

contribui para a célere resolução da lide, possibilitando às partes a 

formalização de acordo que melhor atenda seus interesses, bem como, 

dos envolvidos, motivo pelo qual designo audiência de conciliação para o 

dia 03/03/2020 ÀS 17H. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, 

do Código de Processo Civil, para que compareça à audiência designada, 

acompanhado de advogado (art. 334, § 9º do CPC), bem como para 

apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo 

desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 

10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º 

do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado 

ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do 

art. 334, §8º do CPC. Ainda consigne-se que, não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 

Autor (CPC art. 344). Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Nova Monte Verde/MT, 17 de dezembro de 2019. BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000347-90.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Número do  Processo : 

1000347-90.2019.8.11.0091 REQUERENTE: REQUERENTE: ANGELA 

MARIA ALVES REQUERIDO: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária de 

Aposentadoria por Idade de Trabalhador Rural ajuizada por REQUERENTE: 

ANGELA MARIA ALVES em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, alegando por tanto ter preenchidos os requisitos para a 

concessão do referido benefício previdenciário. Recebida a inicial, foram 

deferidos os benefícios da justiça gratuita. A tutela antecipada foi 

indeferida no ID nº 21209398. Citado, o requerido apresentou contestação 

suscitando preliminar de prescrição das prestações vencidas 

anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, bem 

como afirmou, em síntese, não estarem preenchidos os requisitos legais 

para concessão do benefício. Ao final pugnou pela improcedência do 

pedido formulado pelo autor (ID nº.21865591). Houve impugnação (ID. nº 

22837302 ). Vieram-me os autos. É a síntese do necessário. Fundamento 

e decido. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o processo. É 

cediço que, dentro da metodologia do trinômio processual (pressupostos 

processuais – condições da ação – mérito da causa), referidas matérias 

podem ser analisadas de ofício e a qualquer grau e tempo de jurisdição 

ordinária, não se incidindo preclusão pro judicato (RSTJ 54/129), e podem 

ser apreciadas na sentença. Também, dentro desta óptica processual, é 

aceitável o saneador difuso, e realizado posteriormente ao momento 

indicado no ventilado artigo, face ausência da já citada preclusão. 1 - DAS 

CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (art. 357, I) 

Concorrem os pressupostos processuais e estão presentes as condições 

da ação. 2 - DOS PONTOS CONTROVERTIDOS (art. 357, II) As questões 

de fato sobre as quais recairá a atividade probatória (art. 357, II, primeira 

parte) são os seguintes pontos controvertidos: A) O preenchimento dos 

requisitos para concessão do benefício pleiteado na inicial. 3 - DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III) A lide, da forma como se 

apresenta, demanda que o ônus da prova siga a regra geral do art. 373, 

incisos I e II, do Código de Processo Civil. Assim, caberá ao autor ao autor 

fazer prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado e ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do alegado pelo autor. 4 - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência para a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal da 

parte. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. Defiro a produção de prova 

testemunhal. O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser 

promovido pelas partes, nos termos do art. 455, do Código de Processo 

Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação, sob pena de indeferimento das oitivas das 

testemunhas que não tiverem sido arroladas em tempo hábil. Desta forma, 

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 06/05/2020 às 

16h30min. Havendo arrolamento de testemunhas residentes em outras 

comarcas, expeça-se cartas precatórias, com prazo de 60 (sessenta) 

dias. Intime-se o INSS, por Carta Precatória, para comparecer à audiência 

acima designada. Com essas considerações observo que não há 

irregularidades a serem corrigidas. As partes são legítimas e bem 

representadas. Os pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual estão presentes. Por fim, a Prescrição é matéria 

atinente ao mérito da demanda. Esse assunto deve ser alegado dentro do 

mérito, conforme art. 336, verificando, ainda, que tais assuntos 

(prescrição ou a decadência) não estão no rol do art. 337 do CPC, que 

trata das preliminares. Dou o feito por saneado. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nova Monte 

Verde/MT, 17 de dezembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000103-64.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE RIBEIRO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1000103-64.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): LUZINETE RIBEIRO DA COSTA RÉU: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 15/05/2020 às 17h30min. Determino o 

comparecimento pessoal da parte autora para prestar depoimento 

pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do artigo 385 do 

Código de Processo Civil. O comparecimento das testemunhas a audiência 

deverá ser promovido pelas partes, independente de intimação, nos 

termos do art. 455, do Código de Processo Civil, devendo o rol ser 

apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação. Intime-se 

o INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima 

designada. Cumpra-se, expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 

17 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000429-24.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL DA SILVA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Despacho Processo: 1000429-24.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): ISABEL DA SILVA MARTINS RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. DESIGNO a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 11 de maio de 2020 às 16h30min. Determino o 

comparecimento das partes para prestarem depoimento pessoal, 

intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 do Código 

de Processo Civil. O comparecimento das testemunhas a audiência deverá 

ser promovido pelas partes, nos termos do art. 455, do Código de 

Processo Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 (quinze) 

dias, a contar da intimação, sob pena de indeferimento das oitivas das 

testemunhas que não tiverem sido arroladas em tempo hábil. Intime-se o 

INSS, por carta precatória, para comparecer à audiência acima designada. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 17 de 

dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000183-28.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON LUIZ TAVARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Número do  Processo : 

1000183-28.2019.8.11.0091 REQUERENTE: AUTOR(A): AIRTON LUIZ 

TAVARES REQUERIDO: RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria 

por Idade de Trabalhador Rural ajuizada por AIRTON LUIZ TAVARES em 

face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, alegando por 

tanto ter preenchidos os requisitos para a concessão do referido 

benefício previdenciário. Recebida a inicial, foram deferidos os benefícios 

da justiça gratuita. A tutela antecipada foi indeferida no ID nº19535928. 

Citado, o requerido deixou escoar o prazo para apresentação da 

contestação, conforme certidão ID nº 21341519. Vieram-me os autos. É a 

síntese do necessário. Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do 

CPC, passo a sanear o processo. Analisando detidamente os autos, 

verifico que o requerido foi citado (ID. 21341519) e deixou transcorrer o 

prazo para apresentar contestação, sendo assim, atendendo ao princípio 

da eventualidade, decreto a revelia da parte requerida. Tendo em vista ser 

a ré Fazenda Pública, não se opera, quanto aos fatos alegados pelo autor, 

a presunção de veracidade, decorrente da revelia, de modo que há 

necessidade de realização de audiência, para comprovação da qualidade 

de segurado especial da parte autora. É cediço que, dentro da metodologia 

do trinômio processual (pressupostos processuais – condições da ação – 

mérito da causa), referidas matérias podem ser analisadas de ofício e a 

qualquer grau e tempo de jurisdição ordinária, não se incidindo preclusão 

pro judicato (RSTJ 54/129), e podem ser apreciadas na sentença. 

Também, dentro desta óptica processual, é aceitável o saneador difuso, e 

realizado posteriormente ao momento indicado no ventilado artigo, face 

ausência da já citada preclusão. 1 - DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E 

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (art. 357, I) Concorrem os pressupostos 

processuais e estão presentes as condições da ação. 2 - DOS PONTOS 

CONTROVERTIDOS (art. 357, II) As questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória (art. 357, II, primeira parte) são os seguintes 

pontos controvertidos: A) O preenchimento dos requisitos para 

concessão do benefício pleiteado na inicial. 3 - DA DISTRIBUIÇÃO DO 

ÔNUS DA PROVA (art. 357, III) A lide, da forma como se apresenta, 

demanda que o ônus da prova siga a regra geral do art. 373, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil. Assim, caberá ao autor ao autor fazer prova 

quanto aos fatos constitutivos do direito alegado e ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do alegado 

pelo autor. 4 - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Analisando 

detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de audiência 

para a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal da parte. 

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. Defiro a produção de prova 

testemunhal. O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser 

promovido pelas partes, nos termos do art. 455, do Código de Processo 

Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação, sob pena de indeferimento das oitivas das 

testemunhas que não tiverem sido arroladas em tempo hábil. Desta forma, 

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 14/5/2020 às 

18h. Havendo arrolamento de testemunhas residentes em outras 

comarcas, expeça-se cartas precatórias, com prazo de 60 (sessenta) 

dias. Intime-se o INSS, por Carta Precatória, para comparecer à audiência 

acima designada. Com essas considerações observo que não há 

irregularidades a serem corrigidas. As partes são legítimas e bem 

representadas. Os pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual estão presentes. Por fim, a Prescrição é matéria 

atinente ao mérito da demanda. Esse assunto deve ser alegado dentro do 

mérito, conforme art. 336, verificando, ainda, que tais assuntos 

(prescrição ou a decadência) não estão no rol do art. 337 do CPC, que 

trata das preliminares. Dou o feito por saneado. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nova Monte 

Verde/MT, 17 de dezembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000287-20.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANA BONOMO MURCA OAB - 024.673.281-47 (REPRESENTANTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1000287-20.2019.8.11.0091. 

REQUERENTE: JOAO MURCA DE LEAO REPRESENTANTE: ARIANA 

BONOMO MURCA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do 

Código de Processo Civil. Desde já, defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Designo 

audiência de conciliação para o dia 22/04/2020 às 14H. Cite-se o réu, com 

a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de Processo Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado (art. 334, § 

9º do CPC), bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no 

artigo 335. Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC, § 5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, 

nos termos do art. 334, §8º do CPC. Ainda consigne-se que, não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344). Cite-se e intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 17 de dezembro de 

2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000409-33.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

DORACI DE JESUS SILVA LAMERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Número do  Processo : 

1000409-33.2019.8.11.0091 REQUERENTE: AUTOR(A): DORACI DE JESUS 

SILVA LAMERA REQUERIDO: ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Previdenciária de Aposentadoria por Idade de Trabalhador Rural 

ajuizada por AUTOR(A): DORACI DE JESUS SILVA LAMERA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, alegando por tanto ter 

preenchidos os requisitos para a concessão do referido benefício 

previdenciário. Recebida a inicial, foram deferidos os benefícios da justiça 

gratuita. A tutela antecipada foi indeferida no ID nº 22632912. Citado, o 

requerido apresentou contestação suscitando preliminar de prescrição 

das prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o 

ajuizamento da ação, bem como afirmou, em síntese, não estarem 

preenchidos os requisitos legais para concessão do benefício. Ao final 

pugnou pela improcedência do pedido formulado pelo autor (ID nº. 

24075932). Houve impugnação (ID. nº 24197442). Vieram-me os autos. É 

a síntese do necessário. Fundamento e decido. Nos termos do art. 357 do 

CPC, passo a sanear o processo. É cediço que, dentro da metodologia do 

trinômio processual (pressupostos processuais – condições da ação – 

mérito da causa), referidas matérias podem ser analisadas de ofício e a 

qualquer grau e tempo de jurisdição ordinária, não se incidindo preclusão 

pro judicato (RSTJ 54/129), e podem ser apreciadas na sentença. 
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Também, dentro desta óptica processual, é aceitável o saneador difuso, e 

realizado posteriormente ao momento indicado no ventilado artigo, face 

ausência da já citada preclusão. 1 - DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E 

PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (art. 357, I) Concorrem os pressupostos 

processuais e estão presentes as condições da ação. 2 - DOS PONTOS 

CONTROVERTIDOS (art. 357, II) As questões de fato sobre as quais 

recairá a atividade probatória (art. 357, II, primeira parte) são os seguintes 

pontos controvertidos: A) O preenchimento dos requisitos para 

concessão do benefício pleiteado na inicial. 3 - DA DISTRIBUIÇÃO DO 

ÔNUS DA PROVA (art. 357, III) A lide, da forma como se apresenta, 

demanda que o ônus da prova siga a regra geral do art. 373, incisos I e II, 

do Código de Processo Civil. Assim, caberá ao autor ao autor fazer prova 

quanto aos fatos constitutivos do direito alegado e ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do alegado 

pelo autor. 4 - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. Analisando 

detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de audiência 

para a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal da parte. 

Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. Defiro a produção de prova 

testemunhal. O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser 

promovido pelas partes, nos termos do art. 455, do Código de Processo 

Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação, sob pena de indeferimento das oitivas das 

testemunhas que não tiverem sido arroladas em tempo hábil. Desta forma, 

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 14/05/2020, às 

16h_. Havendo arrolamento de testemunhas residentes em outras 

comarcas, expeça-se cartas precatórias, com prazo de 60 (sessenta) 

dias. Intime-se o INSS, por Carta Precatória, para comparecer à audiência 

acima designada. Com essas considerações observo que não há 

irregularidades a serem corrigidas. As partes são legítimas e bem 

representadas. Os pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual estão presentes. Por fim, a Prescrição é matéria 

atinente ao mérito da demanda. Esse assunto deve ser alegado dentro do 

mérito, conforme art. 336, verificando, ainda, que tais assuntos 

(prescrição ou a decadência) não estão no rol do art. 337 do CPC, que 

trata das preliminares. Dou o feito por saneado. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Cumpra-se com 

eficiência expedindo o necessário. Nova Monte Verde/MT, 17 de 

dezembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000113-11.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JANES CELIA VINDILINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Número do  Processo : 

1000113-11.2019.8.11.0091 REQUERENTE: AUTOR(A): JANES CELIA 

VINDILINO REQUERIDO: RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria 

por Idade de Trabalhador Rural ajuizada por AUTOR(A): JANES CELIA 

VINDILINO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

alegando por tanto ter preenchidos os requisitos para a concessão do 

referido benefício previdenciário. Recebida a inicial, foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita. A tutela antecipada foi indeferida no ID nº 

18613645. Citado, o requerido deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

contestação (ID nº. 20038484 ). Houve impugnação (ID. nº 20110096 ). 

Vieram-me os autos. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. 

Atendendo ao princípio da eventualidade, decreto a revelia da parte 

requerida. Tendo em vista ser a ré Fazenda Pública, não se opera, quanto 

aos fatos alegados pelo autor, a presunção de veracidade, decorrente da 

revelia. Nos termos do art. 357 do CPC, passo a sanear o processo. É 

cediço que, dentro da metodologia do trinômio processual (pressupostos 

processuais – condições da ação – mérito da causa), referidas matérias 

podem ser analisadas de ofício e a qualquer grau e tempo de jurisdição 

ordinária, não se incidindo preclusão pro judicato (RSTJ 54/129), e podem 

ser apreciadas na sentença. Também, dentro desta óptica processual, é 

aceitável o saneador difuso, e realizado posteriormente ao momento 

indicado no ventilado artigo, face ausência da já citada preclusão. 1 - DAS 

CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (art. 357, I) 

Concorrem os pressupostos processuais e estão presentes as condições 

da ação. 2 - DOS PONTOS CONTROVERTIDOS (art. 357, II) As questões 

de fato sobre as quais recairá a atividade probatória (art. 357, II, primeira 

parte) são os seguintes pontos controvertidos: A) O preenchimento dos 

requisitos para concessão do benefício pleiteado na inicial. 3 - DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III) A lide, da forma como se 

apresenta, demanda que o ônus da prova siga a regra geral do art. 373, 

incisos I e II, do Código de Processo Civil. Assim, caberá ao autor ao autor 

fazer prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado e ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do alegado pelo autor. 4 - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência para a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal da 

parte. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. Defiro a produção de prova 

testemunhal. O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser 

promovido pelas partes, nos termos do art. 455, do Código de Processo 

Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação, sob pena de indeferimento das oitivas das 

testemunhas que não tiverem sido arroladas em tempo hábil. Desta forma, 

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 14/5/2020 às 

15h. Havendo arrolamento de testemunhas residentes em outras 

comarcas, expeça-se cartas precatórias, com prazo de 60 (sessenta) 

dias. Intime-se o INSS, por Carta Precatória, para comparecer à audiência 

acima designada. Com essas considerações observo que não há 

irregularidades a serem corrigidas. As partes são legítimas e bem 

representadas. Os pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual estão presentes. Por fim, a Prescrição é matéria 

atinente ao mérito da demanda. Esse assunto deve ser alegado dentro do 

mérito, conforme art. 336, verificando, ainda, que tais assuntos 

(prescrição ou a decadência) não estão no rol do art. 337 do CPC, que 

trata das preliminares. Dou o feito por saneado. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nova Monte 

Verde/MT, 17 de dezembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000559-14.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

HEGELTON DZWONEKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1000559-14.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): HEGELTON DZWONEKE RÉU: SEGURADORA LIDER 1000559 

-14.2019.8.11.0091 Vistos, etc. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Desde já, 

defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 18/02/2020 

ÀS 16H. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado (art. 334, § 9º do CPC), bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC. Ainda consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Cite-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 17 de dezembro de 2019. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000745-37.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO OAB - MT13964/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR DE SOUZA SOBRINHO (REU)

OSMAR DE SOUZA SOBRINHO (REU)

ATAIDE VITORINO SOBRINHO (ESPÓLIO)

BENEDITO DE SOUZA SOBRINHO (REU)

JAQUELINA DE SOUZA VITORINO (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Processo: 1000745-37.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): LUZINETE RODRIGUES DA SILVA ESPÓLIO: ATAIDE VITORINO 

SOBRINHO RÉU: JAQUELINA DE SOUZA VITORINO, BENEDITO DE SOUZA 

SOBRINHO, GILMAR DE SOUZA SOBRINHO, OSMAR DE SOUZA 

SOBRINHO 1000745 -37.2019.8.11.0091 Vistos etc. Processe-se em 

segredo de Justiça, nos termos do inciso II, do art. 189, do Código de 

Processo Civil. Verifico que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 

320 do Código de Processo Civil. Defiro o pedido o pedido de justiça 

gratuita. Anote-se. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Analisando os autos, entendo ser 

necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos, motivo pelo 

qual designo audiência de conciliação para o dia 11/2/2020 às 16h. 

Intime-se a parte requerida (art. 247, I, CPC), com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 

dias para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do CPC), 

acompanhada de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pela ré na realização 

da audiência, deverá peticionar com 10 dias de antecedência, a contar da 

data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, 

o não comparecimento injustificado do autor ou da ré à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344). Abra-se vista ao Ministério Público 

para se manifestar no prazo de 15 dias, na qualidade de fiscal da lei. 

Após, concluso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 17 de dezembro de 2019. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000401-56.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ARI VENANCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CAMPOS DE AZEVEDO OAB - GO37420 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE NOVA 

MONTE VERDE DESPACHO Número do  Processo : 

1000401-56.2019.8.11.0091 REQUERENTE: AUTOR(A): ARI VENANCIO DA 

SILVA REQUERIDO: RÉU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria 

por Idade de Trabalhador Rural ajuizada por AUTOR(A): ARI VENANCIO 

DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

alegando por tanto ter preenchidos os requisitos para a concessão do 

referido benefício previdenciário. Recebida a inicial, foram deferidos os 

benefícios da justiça gratuita. A tutela antecipada foi indeferida no ID nº 

22001557. Citado, o requerido apresentou contestação suscitando 

preliminar de prescrição das prestações vencidas anteriormente ao 

quinquênio que precede o ajuizamento da ação, bem como afirmou, em 

síntese, não estarem preenchidos os requisitos legais para concessão do 

benefício. Ao final pugnou pela improcedência do pedido formulado pelo 

autor (ID nº 23941724). Houve impugnação (ID. nº 24215842). Vieram-me 

os autos. É a síntese do necessário. Fundamento e decido. Nos termos do 

art. 357 do CPC, passo a sanear o processo. É cediço que, dentro da 

metodologia do trinômio processual (pressupostos processuais – 

condições da ação – mérito da causa), referidas matérias podem ser 

analisadas de ofício e a qualquer grau e tempo de jurisdição ordinária, não 

se incidindo preclusão pro judicato (RSTJ 54/129), e podem ser 

apreciadas na sentença. Também, dentro desta óptica processual, é 

aceitável o saneador difuso, e realizado posteriormente ao momento 

indicado no ventilado artigo, face ausência da já citada preclusão. 1 - DAS 

CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS (art. 357, I) 

Concorrem os pressupostos processuais e estão presentes as condições 

da ação. 2 - DOS PONTOS CONTROVERTIDOS (art. 357, II) As questões 

de fato sobre as quais recairá a atividade probatória (art. 357, II, primeira 

parte) são os seguintes pontos controvertidos: A) O preenchimento dos 

requisitos para concessão do benefício pleiteado na inicial. 3 - DA 

DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA (art. 357, III) A lide, da forma como se 

apresenta, demanda que o ônus da prova siga a regra geral do art. 373, 

incisos I e II, do Código de Processo Civil. Assim, caberá ao autor ao autor 

fazer prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado e ao réu, 

quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do alegado pelo autor. 4 - DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. 

Analisando detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de 

audiência para a produção da prova testemunhal e depoimento pessoal da 

parte. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil. Defiro a produção de prova 

testemunhal. O comparecimento das testemunhas a audiência deverá ser 

promovido pelas partes, nos termos do art. 455, do Código de Processo 

Civil, devendo o rol ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da intimação, sob pena de indeferimento das oitivas das 

testemunhas que não tiverem sido arroladas em tempo hábil. Desta forma, 

DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o dia 14/5/2020 às 

14h30min. Havendo arrolamento de testemunhas residentes em outras 

comarcas, expeça-se cartas precatórias, com prazo de 60 (sessenta) 

dias. Intime-se o INSS, por Carta Precatória, para comparecer à audiência 

acima designada. Com essas considerações observo que não há 

irregularidades a serem corrigidas. As partes são legítimas e bem 

representadas. Os pressupostos processuais de validade e existência da 

relação processual estão presentes. Por fim, a Prescrição é matéria 

atinente ao mérito da demanda. Esse assunto deve ser alegado dentro do 

mérito, conforme art. 336, verificando, ainda, que tais assuntos 

(prescrição ou a decadência) não estão no rol do art. 337 do CPC, que 

trata das preliminares. Dou o feito por saneado. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Nova Monte 

Verde/MT, 17 de dezembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000614-62.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

DENILCE CANDIDO ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO AUGUSTO DA SILVA OAB - MT0015993A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Certidão de Decurso de Prazo Certifico o decurso de prazo 

para apresentação de Contestação. Impulsiono os autos para intimação da 

parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, requerer o que entender 

de direito. NOVA MONTE VERDE, 22 de janeiro de 2020. JAQUELINE 

ROMEIRA PACHECO SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000595-56.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

A. M. M. D. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LIA BERTOZO DE CASTRO OAB - SP378970 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

EBER JOSE DE OLIVEIRA OAB - MT0018013A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste a respeito da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça. SEDE DO VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E 

INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - 

MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000395-49.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO (EXECUTADO)

MILTON GAETANO JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifesta a respeito da certidão do 

Sr. Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito. SEDE DO 

VARA ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. 

Rondonópolis, s/n, CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 

- TELEFONE: (66) 35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000344-38.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO (EXECUTADO)

MILTON GAETANO JUNIOR (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito. SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000396-34.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON GAETANO JUNIOR (EXECUTADO)

ELIANE EDVIRGENS BELUCIO GAETANO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito. SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000477-80.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO NORTE NUTRICAO ANIMAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS NUNES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito. SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000146-98.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRIC RONALDO WONS (REU)

CLECI ROJANE SCHAEFER WONS (REU)

GILMAR WONS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifesta sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito. SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000006-64.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA MARTINS CORREA (EXECUTADO)

VERDE GAS COMERCIO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

MARCELO ARANTES DE FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE Impulsiono os autos para intimação da parte Autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifesta sobre a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça, requerendo o que entender de direito. SEDE DO VARA 

ÚNICA DE NOVA MONTE VERDE E INFORMAÇÕES: Av. Rondonópolis, s/n, 

CENTRO, NOVA MONTE VERDE - MT - CEP: 78593-000 - TELEFONE: (66) 

35971691

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62011 Nr: 166-19.2013.811.0091

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSS, GS, AS, RZS, GS, ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chrislayne Ap. P. de 

Figueiredo - OAB:MT 13.421, Cintia Laureano Leme - OAB:MT 6907, 

Edson Mitsuo Tiujo - OAB:35933/PR, ELIZIO LEMES DE FIGUEIREDO - 

OAB:8256, José Sebastião deOliveira - OAB:5.869 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 944 de 1008



 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que comprove o recolhimento da guia para 

distribuição e tramitação da Carta Precatória diretamente ao Juízo da 

Comarca de Campo Mourão/PR , no prazo de 10 dias, visto que já foi 

efetuado o envio (fl.274).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 652-96.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinei Batista de Jesus, João Batista de Jesus 

Filho, Dirceu Hilário Fermino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:37420

 Nos termos do Provimento nº. 12/2017-CGJ e Portaria 60/2017-DF, 

impulsiono os presentes autos para INTIMAÇÃO da parte devedora (réu), 

para que efetue(m), no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 1.273,39 (hum mil duzentos e setenta três 

reais e trinta e nove centavos), a que foi(ram) condenado(s), nos termos 

da r. sentença de fls. 639/644 e cálculo de fl. 779. O valor deverá ser 

preenchido separadamente na emissão da guia de recolhimento, da 

seguinte forma: R$ 977,16 de Custas Judiciais e R$ 296,23 de Taxa 

Judiciária, gerando-se guia única para pagamento no valor total da 

condenação. A Guia deverá ser emitida diretamente no site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), na Aba “Serviços” – “Guias” – 

“Primeira Instância – Fórum Comarcas” – Item “Custas e Taxas Finais ou 

R e m a n e s c e n t e s ” 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/primeira-instancia/custasTaxasFinais

Remanescentes) e encaminhada, após o seu devido recolhimento, para 

juntada nos autos junto à Central de Arrecadação e Arquivamento da 

Comarca de Nova Monte Verde. Os valores acima descritos estão sujeitos 

a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa, nos termos dos Provimentos 

40/2014-CGJ, 80/2014-CGJ e 14/2017-CGJ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75704 Nr: 141-30.2018.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBRANDS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Michelin ME, Victor Michelin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Marcelo Gregolin Sampaio 

- OAB:SP 317.046, Douglas Alves Vilela - OAB:SP 264.173, Rosely 

Cristina Marques Cruz - OAB:178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA

Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça para citação do(s) 

requerido/executado(s) por intermédio do novo sistema CPD - Central de 

Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, conforme disposto 

no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser emitida diretamente no 

site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – Emissão de guias 

online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com o correto 

preenchimento dos dados processuais para vinculação do depósito, no 

prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,00

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81890 Nr: 1177-73.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner dos Santos Farias, Thiago Augusto 

Silveira Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP 53.553, SUETONIO PAZ - OAB:5203

 (...) .Por isso, em contato com a assessoria da 5ª Vara Criminal de Alta 

Floresta/MT, este Gabinete foi informado acerca da possibilidade da 

realização da oitiva da testemunha em data mais próxima naquela 

Comarca.Em relação à audiência para a oitiva da testemunha Aparecido 

Calisto, considerando a proximidade de sua realização (ainda este mês), 

não se verifica a necessidade de mudança de data.Por isso, à 

SECRETARIA para:1.OFICIAR, em caráter de urgência, à 5ª Vara Criminal 

de Alta Floresta/MT para ciência da decisão, bem como para designar 

nova data para a oitiva da testemunha Clodoaldo Lima, levando-se em 

conta que se trata de processo com acusado preso;2.INTIMAR a Defesa 

da presente decisão;3.CIENTIFICAR ao Ministério Público da presente 

decisão;4.Com o retorno das Precatórias, VISTAS às partes para a 

apresentação de alegações finais. Primeiro o Ministério Público e depois a 

Defesa;5.Após, conclusos para sentença.Nova Monte Verde/MT, 21 de 

janeiro de 2020.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81893 Nr: 1179-43.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner dos Santos Farias, Thiago Augusto 

Silveira Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP 53.553, SUETONIO PAZ - OAB:5203

 Vistos...

Os autos foram remetidos ao Ministério Público para a apresentação de 

alegações finais.

Em manifestação, o Ministério Público informou a impossibilidade de 

apresentação de alegações finais, tendo em vista não ter havido a oitiva 

das testemunhas Clodoaldo Lima e Aparecido Calisto, que tiveram 

audiências designadas para o dia 20.05.2020 e 29.01.2020, nos Juízos 

Deprecados.

Para tanto, pleiteou-se pela observação do disposto no “Capítulo 7, seção 

3, - 7.3.5 da CNGC”, requerendo a expedição de novas Cartas 

Precatórias, obedecendo ao prazo indicado no dispositivo acima 

transcrito, qual seja, 10 (dez) dias.

Pois bem.

O dispositivo utilizado pelo Ministério Público embora não mais em vigor, 

encontra-se com a mesma redação, contudo, atualizado no art. 1.362 da 

CNGC.

Transcreve-se:

Art. 1.362. Tratando-se de réu preso, observar-se-ão os prazos máximos 

de 10 (dez) dias, para Comarcas contíguas ou próximas, de 20 (vinte) dias 

para outras Comarcas do Estado ou de Estados próximos, e de 30 (trinta) 

dias para as dos demais Estados, com as variações pertinentes.

 Nesse sentido, considerando que as Cartas Precatórias foram expedidas 

para as Comarcas de Alta Floresta (para a inquirição da testemunha 

Clodoaldo Lima) e Paranaíta (para a inquirição da testemunha Aparecido 

Calisto), sendo elas Comarcas próximas, necessária a observância do 

prazo lá estabelecido, isto é, 10 dias.

A problemática que se enfrenta é que foi designada audiência para a oitiva 

da testemunha Clodoaldo Lima na Comarca de Alta Floresta somente em 

20.05.2020, às 13h50min, ou seja, a realização do ato se dará 

praticamente daqui a quatro meses.

Por isso, em contato com a assessoria da 5ª Vara Criminal de Alta 

Floresta/MT, este Gabinete foi informado acerca da possibilidade da 

realização da oitiva da testemunha em data mais próxima naquela 

Comarca.

Em relação à audiência para a oitiva da testemunha Aparecido Calisto, 

considerando a proximidade de sua realização (ainda este mês), não se 

verifica a necessidade de mudança de data.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. OFICIAR, em caráter de urgência, à 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT 

para ciência da decisão, bem como para designar nova data para a oitiva 

da testemunha Clodoaldo Lima, levando-se em conta que se trata de 

processo com acusado preso;

2. INTIMAR a Defesa da presente decisão;

3. CIENTIFICAR ao Ministério Público da presente decisão;

4. Com o retorno das Precatórias, VISTAS às partes para a apresentação 

de alegações finais. Primeiro o Ministério Público e depois a Defesa;
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5. Após, conclusos para sentença.

Nova Monte Verde/MT, 21 de janeiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82323 Nr: 1413-25.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arildo Florencio Guilhermi, Virlei de Oliveira 

Martins, David de Oliveira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FELIX DE LIRA - 

OAB:24837/O, ORLANDO JUNIO GONÇALVES DE MORAES - 

OAB:26449/O, Rosangela de Souza Alencar - OAB:24819/O, Thiago 

Alves de Souza Melo - OAB:13964/O

 Vistos...

Os autos foram remetidos ao Ministério Público para a apresentação de 

alegações finais.

Em manifestação, o Ministério Público informou a impossibilidade de 

apresentação de alegações finais, tendo em vista não ter havido a oitiva 

das testemunhas Clodoaldo Lima e Aparecido Calisto, que tiveram 

audiências designadas para o dia 20.05.2020 e 29.01.2020, nos Juízos 

Deprecados.

Para tanto, pleiteou-se pela observação do disposto no “Capítulo 7, seção 

3, - 7.3.5 da CNGC”, requerendo a expedição de novas Cartas 

Precatórias, obedecendo ao prazo indicado no dispositivo acima 

transcrito, qual seja, 10 (dez) dias.

Pois bem.

O dispositivo utilizado pelo Ministério Público embora não mais em vigor, 

encontra-se com a mesma redação, contudo, atualizado no art. 1.362 da 

CNGC.

Transcreve-se:

Art. 1.362. Tratando-se de réu preso, observar-se-ão os prazos máximos 

de 10 (dez) dias, para Comarcas contíguas ou próximas, de 20 (vinte) dias 

para outras Comarcas do Estado ou de Estados próximos, e de 30 (trinta) 

dias para as dos demais Estados, com as variações pertinentes.

 Nesse sentido, considerando que as Cartas Precatórias foram expedidas 

para as Comarcas de Alta Floresta (para a inquirição da testemunha 

Clodoaldo Lima) e Paranaíta (para a inquirição da testemunha Aparecido 

Calisto), sendo elas Comarcas próximas, necessária a observância do 

prazo lá estabelecido, isto é, 10 dias.

A problemática que se enfrenta é que foi designada audiência para a oitiva 

da testemunha Clodoaldo Lima na Comarca de Alta Floresta somente em 

20.05.2020, às 13h50min, ou seja, a realização do ato se dará 

praticamente daqui a quatro meses.

Por isso, em contato com a assessoria da 5ª Vara Criminal de Alta 

Floresta/MT, este Gabinete foi informado acerca da possibilidade da 

realização da oitiva da testemunha em data mais próxima naquela 

Comarca.

Em relação à audiência para a oitiva da testemunha Aparecido Calisto, 

considerando a proximidade de sua realização (ainda este mês), não se 

verifica a necessidade de mudança de data.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. OFICIAR, em caráter de urgência, à 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT 

para ciência da decisão, bem como para designar nova data para a oitiva 

da testemunha Clodoaldo Lima, levando-se em conta que se trata de 

processo com acusado preso;

2. INTIMAR a Defesa da presente decisão;

3. CIENTIFICAR ao Ministério Público da presente decisão;

4. Com o retorno das Precatórias, VISTAS às partes para a apresentação 

de alegações finais. Primeiro o Ministério Público e depois a Defesa;

5. Após, conclusos para sentença.

Nova Monte Verde/MT, 21 de janeiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81895 Nr: 1180-28.2019.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner dos Santos Farias, Thiago Augusto 

Silveira Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:SP 53.553, SUETONIO PAZ - OAB:5203

 Vistos...

Os autos foram remetidos ao Ministério Público para a apresentação de 

alegações finais.

Em manifestação, o Ministério Público informou a impossibilidade de 

apresentação de alegações finais, tendo em vista não ter havido a oitiva 

das testemunhas Clodoaldo Lima e Aparecido Calisto, que tiveram 

audiências designadas para o dia 20.05.2020 e 29.01.2020, nos Juízos 

Deprecados.

Para tanto, pleiteou-se pela observação do disposto no “Capítulo 7, seção 

3, - 7.3.5 da CNGC”, requerendo a expedição de novas Cartas 

Precatórias, obedecendo ao prazo indicado no dispositivo acima 

transcrito, qual seja, 10 (dez) dias.

Pois bem.

O dispositivo utilizado pelo Ministério Público embora não mais em vigor, 

encontra-se com a mesma redação, contudo, atualizado no art. 1.362 da 

CNGC.

Transcreve-se:

Art. 1.362. Tratando-se de réu preso, observar-se-ão os prazos máximos 

de 10 (dez) dias, para Comarcas contíguas ou próximas, de 20 (vinte) dias 

para outras Comarcas do Estado ou de Estados próximos, e de 30 (trinta) 

dias para as dos demais Estados, com as variações pertinentes.

 Nesse sentido, considerando que as Cartas Precatórias foram expedidas 

para as Comarcas de Alta Floresta (para a inquirição da testemunha 

Clodoaldo Lima) e Paranaíta (para a inquirição da testemunha Aparecido 

Calisto), sendo elas Comarcas próximas, necessária a observância do 

prazo lá estabelecido, isto é, 10 dias.

A problemática que se enfrenta é que foi designada audiência para a oitiva 

da testemunha Clodoaldo Lima na Comarca de Alta Floresta somente em 

20.05.2020, às 13h50min, ou seja, a realização do ato se dará 

praticamente daqui a quatro meses.

Por isso, em contato com a assessoria da 5ª Vara Criminal de Alta 

Floresta/MT, este Gabinete foi informado acerca da possibilidade da 

realização da oitiva da testemunha em data mais próxima naquela 

Comarca.

Em relação à audiência para a oitiva da testemunha Aparecido Calisto, 

considerando a proximidade de sua realização (ainda este mês), não se 

verifica a necessidade de mudança de data.

Por isso, à SECRETARIA para:

1. OFICIAR, em caráter de urgência, à 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT 

para ciência da decisão, bem como para designar nova data para a oitiva 

da testemunha Clodoaldo Lima, levando-se em conta que se trata de 

processo com acusado preso;

2. INTIMAR a Defesa da presente decisão;

3. CIENTIFICAR ao Ministério Público da presente decisão;

4. Com o retorno das Precatórias, VISTAS às partes para a apresentação 

de alegações finais. Primeiro o Ministério Público e depois a Defesa;

5. Após, conclusos para sentença.

Nova Monte Verde/MT, 21 de janeiro de 2020.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 82732 Nr: 6001-85.2013.811.0091

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Monte Verde - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Leite Marcelino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Oliveira Navarro - 

OAB:OAB/MT16.937-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 82732 - Autos n. 6001-85.2013.8.11.0091.

 Vistos, etc.

Inicialmente, o art. 291 do Código de Processo Civil estipula que a toda 

causa deve ser atribuído um valor certo, ainda que o pedido não tenha 

conteúdo econômico imediatamente aferível.

 Outrossim, o art. 292 do Código de Processo Civil dispõe que o valor da 
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causa deverá corresponder ao benefício econômico pretendido pela parte.

 Assim, fixo de ofício o valor da causa para que corresponda ao valor 

controvertido, fixando-o em R$ 553,92.

Proceda-se a secretaria a devida inclusão na capa dos autos e no sistema 

Apolo.

No mais, recebo os embargos à execução sem atribuição de efeito 

suspensivo, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários.

Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, por se tratar de 

demanda que não admite autocomposição.

Intime-se o embargado para apresentar impugnação a presente ação no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de setembro de 2019.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000561-81.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS DE CAMARGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO LARIDONDO BARBIZANI OAB - SP414768 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Amauri de Souza Basilio (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DECISÃO Processo: 1000561-81.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): JOAO CARLOS DE CAMARGO RÉU: AMAURI DE SOUZA 

BASILIO Vistos, etc. Recebo a inicial, porquanto preenchidos os requisitos 

do art. 319 e 320 do Código de Processo Civil. Defiro o pedido de justiça 

gratuita. Anote-se. No que concerne ao pedido de tutela de urgência, o art. 

300 do CPC autoriza a concessão da tutela quando “houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Na voz de Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: "Probabilidade do direito: (...) A probabilidade 

que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos 

é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória". Quanto ao segundo 

requisito (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo), 

escrevem que "é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao 

resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: 

há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou 

futura do direito" (Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 312/313). A propósito, desfilam os 

denodados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de 

Oliveira, na obra: Curso de Direito Processual Civil, Teoria da Prova, Direito 

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória, 

Conforme o Novo CPC e as Leis n.º 13.015/2014 (Recursos de Revista 

Repetitivos) e 13.058/2014, edição 2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, 

“verbis”: “A principal finalidade da tutela provisória é abrandar os males do 

tempo e garantir a efetividade da jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, 

então, para redistribuir, em homenagem ao princípio da igualdade, o ônus 

do tempo do processo, conforme célebre imagem de Luiz Guilherme 

Marinoni. Se é inexorável que o processo demore, é preciso que o peso 

do tempo seja repartido entre as partes, e não somente o demandante 

arque com ele. Esta é a tutela antecipada, denominada no CPC-2015 como 

‘tutela provisória’. A tutela provisória confere a pronta satisfação ou a 

pronta asseguração. A decisão que concede tutela provisória é baseada 

em cognição sumária e dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida 

(satisfativa ou cautelar). Por ser provisória, será substituída por uma tutela 

definitiva, que a confirme, revogue ou modifique”. Pois bem. No caso em 

tela, numa análise superficial, verifico que documentos anexados pelo 

autor não são suficientes para embasar a concessão da tutela pretendida. 

É que a documentação acostada aos autos é parca no tange a existência 

do imóvel e do direito alegado (posse). Não há nos autos matricula 

atualizada, certidão de cadeia dominial, memorial descritivo ou declaração 

dos confinantes, nem mesmo há nos autos os documentos basilares 

comprobatórios do exercício de posse (contas de água e luz, 

comprovantes de recolhimento do ITR/IPTU, e demais comprovantes de 

endereço) o que infirma a pretensão do autor no que tange a tutela de 

urgência pretendida. Nesse sentido importante trazer à baila o seguinte 

julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E 

DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. 

REQUISITOS. ANTECIPAÇÃO. REINTEGRAÇÃO EM AÇÃO DE RESCISÃO 

DE CONTRATO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Na sistemática do CPC/15 

as tutelas de urgência cautelares e de antecipação de direito material 

estão matizadas sob o regramento da tutela provisória; e que agora pode 

fundamentar-se em urgência ou tão somente na evidência. Os 

provimentos de urgência, cautelar ou antecipatório, submetem-se aos 

pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo; e o pleito não está sujeito ao deferimento de 

plano. - Circunstância dos autos em que se impõe dar parcial provimento 

ao recurso e determinar a realização da audiência prévia de conciliação. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70073982696, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 29/06/2017). (TJ-RS - AI: 

70073982696 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 

29/06/2017, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 05/07/2017) g.n Dessa forma, em sede de cognição 

sumária, entendo que não estão preenchidos os requisitos necessários à 

concessão do pedido de tutela antecipada. Analisando os autos, entendo 

ser necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como dos envolvidos. DESIGNO 

audiência de conciliação ou de mediação para o dia 14/2/2020 às 13h. 

Cite-se a parte requerida (art. 247, I, CPC), com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 

(quinze) dias para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º 

do CPC), acompanhada de advogado, bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelos 

requeridos na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) 

dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 

334). Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado 

do autor ou da ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatória 

à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º 

do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 

17 de dezembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000489-94.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CIRINO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LÍDER (REU)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DECISÃO Processo: 1000489-94.2019.8.11.0091. 

AUTOR(A): ANTONIO CIRINO NETO RÉU: SEGURADORA LIDER 1000489 

-94.2019.8.11.0091 Vistos, etc. Verifica-se que estão preenchidos os 

requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Desde já, 

defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do art. 98 do CPC. Designo audiência de conciliação para o dia 18/02/2020 

ÀS 17H. Cite-se o réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do Código de 

Processo Civil, para que compareça à audiência designada, acompanhado 

de advogado (art. 334, § 9º do CPC), bem como para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pelo 

réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de 

antecedência, a contar da data da audiência (CPC, § 5º do artigo 334). 

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 
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autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC. Ainda consigne-se que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor 

(CPC art. 344). Cite-se e intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Nova Monte Verde/MT, 17 de dezembro de 2019. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000591-19.2019.8.11.0091

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEIDE MARIA MEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIELY CAMILO BORDINI OAB - SP387986 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE SOUZA MEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO CESAR SINGULANI FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE NOVA 

MONTE VERDE DECISÃO Processo: 1000591-19.2019.8.11.0091. 

REQUERENTE: ROSELEIDE MARIA MEIRA REQUERIDO: MARCOS DE 

SOUZA MEIRA DECISÃO Vistos, etc. Processe-se em segredo de Justiça, 

nos termos do inciso II, do art. 189, do Código de Processo Civil. Verifico 

que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 320 do Código de 

Processo Civil. Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. Analisando os autos, entendo ser 

necessária a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de 

fomentar a pacificação social dos conflitos, contribui para a célere 

resolução da lide, possibilitando às partes a formalização de acordo que 

melhor atenda seus interesses, bem como, dos envolvidos, motivo pelo 

qual designo audiência de conciliação para o dia 11/2/2020 às 15h 

Intime-se a parte requerida (art. 247, I, CPC), com a faculdade do artigo 

212, § 2º, do Código de Processo Civil, com antecedência mínima de 15 

dias para que compareça à audiência designada (art. 695, § 2º do CPC), 

acompanhada de advogado, bem como para apresentar contestação, no 

prazo previsto no artigo 335. Havendo desinteresse pela ré na realização 

da audiência, deverá peticionar com 10 dias de antecedência, a contar da 

data da audiência (CPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, 

o não comparecimento injustificado do autor ou da ré à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatória à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344). Por oportuno, determino a realização 

de estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar do juízo no domicílio do 

requerente, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o relatório ser juntado 

aos autos imediatamente após a realização. Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 17 de 

dezembro de 2019. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz de Direito

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 58021 Nr: 356-26.2016.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR ANTÔNIO BELLATO FEIJÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HENRIQUE FERREIRA 

PINHO - OAB:19182/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30843 Nr: 262-93.2007.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SOARES CASTILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARIA CALDART MEDEIROS, ARGEU 

MEDEIROS DA SILVA, MARIA APARECIDA LOPES, ANGELO JOSÉ 

CALDART, LUCIANA CALDART, CLODOALDO JOÃO CALDART, MARIA 

APARECIDA LOPES, ALDAIR CARANHATO, ROSELI MARIA CARANHATO, 

CARLOS ALBERTO CALDART, AILDA SERGIO CALDART, ARNILDO 

MARIO CALDART, NADIR MARIA CALDART, MARIA MARTINHA DE 

CAMPOS, EUSTACIO SANTOS FERNANDES, BENEDITA FIGUEIREDO 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO TRAMONTINA - 

OAB:4728-B/MT, KARINA VIVIANE SOARES - OAB:67427 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO OS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA QUE, NO PRAZO 

SUCESSIVO DE 10 DIAS, SE MANIFESTEM ACERCA DO LAUDO PERICIAL 

DE FLS. 290/326.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34332 Nr: 102-92.2012.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G. M. SETTER, GILVAN MARCOS SETTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo o Advogado da Parte AUTORA 

para efetuar o pagamento da Complementação de Diligência do Sr. Oficial 

de Justiça no valor de R$ 2.464,57 (dois mil, quatrocentos e sessenta e 

quatro reais e cinquenta e sete centavos), conforme certidão constante 

nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51875 Nr: 1163-51.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITÓRIO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/OABMT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, QUANTO AO DESLINDE DO FEITO, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70709 Nr: 1986-49.2018.811.0107

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARNIVALI, MARIA APARECIDA DA SILVA 

CARNIVALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADEMILSO BADALOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10823, DYOGO COSTA MARQUES - OAB:11084/MT, 

Nilson Jacob Ferreira - OAB:9845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jó Eustáquio de Sousa - 

OAB:25485/O, KLEBER GIOVELLI - OAB:17788

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora, para querendo, 

apresentar impugnação a contestação, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51911 Nr: 3-54.2014.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MAURA BARBOSA DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469-A/MT, RICARDO ROBERTO 

DALMAGRO - OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 29726 Nr: 85-66.2006.811.0107

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VEDANA & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TORRES VEDANA - 

OAB:14013-A, NOILVES VEDANA - OAB:11221-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE MORENO HEIDGGER 

DA SILVA - OAB:OAB/MT 2287

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

10 DIAS, REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO SOB PENA DE 

ARQUIVAMENTO.

Comarca de Novo São Joaquim

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000115-33.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IONE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 28/06/2019 Hora: 

14:00 Novo São Joaquim, 30 de maio de 2019. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-33.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

IONE ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

1000115-33.2019.8.11.0106. REQUERENTE: IONE ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO O artigo 840 caput da lei n.º 10.406, de 10 de Janeiro de 

2.002 (Código Civil Brasileiro) é claro ao aduzir que “é lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem um litígio mediante concessões 

mútuas”. Referido instituto, nomeado de transação pelo Capítulo XIX do 

referido diploma normativo, conforme expressa disposição legal, serve 

tanto para prevenir quanto para terminar um litígio. No caso dos autos, 

verifica-se que anteriormente havia um litígio, que culminou com a 

propositura da presente ação. No entanto, conforme se verifica pelo termo 

dos autos (consoante expressa dicção do artigo 842 caput do regramento 

de regência), as partes, visando terminar o litígio, avençaram uma 

composição que, tendo como pano de fundo direitos cuja negociação é 

cabível, efetivaram uma transação. A transação, da maneira como foi 

celebrada, dá margem à sua judicial homologação, nos termos do que 

preconiza o artigo 487, inciso III, alínea “b” do diploma adjetivo civil pátrio, 

sendo o ato em questão uma obrigação do magistrado quando a questão 

lhe é – da maneira como foi – submetida. Diante do exposto, HOMOLOGO, 

para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado 

entre as partes e, com supedâneo legal no artigo 487, inciso III, alínea “b” 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Fica constituído, para todos os fins, o título 

executivo judicial. Em razão da natureza do presente provimento, concito 

as partes à bem e fielmente cumprirem o avençado, cientes que, em caso 

de inadimplemento, poderão pleitear a execução nos próprios autos, 

conforme disposição contida nos artigos 513 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Sem custas judiciais e honorários advocatícios. 

Considerando que a presente comarca é servida por bancos de dados 

eletrônicos de registros e movimentações processuais, nos termos do 

Artigo 317, parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou 

esta por publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. 

Dispensada a intimação das partes, nos termos do provimento n.º 20/2007 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso. Quanto ao 

pedido de liberação de valores, vemos que na ulterior petição colacionada 

ao feito, o patrono da parte autora postulou pela liberação dos valores 

vinculados aos presentes autos em conta bancária de titularidade diversa 

do credor/beneficiário, justificando para tal que a procuração anexada aos 

autos daria ao advogado poderes para receber. É certo que tanto a 

doutrina quanto a jurisprudência pátria, inclusive no âmbito administrativo 

do Conselho Nacional de Justiça, já pacificaram o entendimento segundo o 

qual a procuração outorgando poderes ao advogado prescinde de 

reconhecimento de firma para a outorga de poderes especiais. No entanto, 

tratando-se de liberação de valores, mister se faz a adoção de algumas 

cautelas. Isso porque, atualmente, no âmbito do pagamento das 

requisições de pequeno valor – RPV oriundas de débitos da Fazenda 

Pública, os valores são depositados diretamente em conta bancária 

vinculada ao credor, lhe sendo possível o saque independentemente de 

maiores formalidades. Porém, na mesma situação, quando se trata de 

saque por terceiros (mandatários/procuradores), a legislação permite à 

Instituição Bancária a adoção de expedientes garantidores da segurança 

na transação. Isso porque a Lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 

2.009, dispôs expressamente em seu artigo 13, parágrafo 7º: § 7o O 

saque por meio de procurador somente poderá ser feito na agência 

destinatária do depósito, mediante procuração específica, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Portanto, se é permitida a adoção de respectiva formalidade 

para uma instituição bancária, não há a mínima razão para que o Poder 

Judiciário não adote referida cautela, eis que, como já reverberado, 

trata-se de transferência de dinheiro, que pode, eventualmente, causar 

sério prejuízo à parte. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberação de 

valores da maneira postulada e, por conseguinte, determino que seja o 

requerente intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

procuração específica para a liberação de valores, com firma 

reconhecida, da qual constem o valor originalmente depositado e sua 

procedência. Intime-se as partes, devendo o requerente ser intimado 

pessoalmente (preferencialmente por carta ou, na impossibilidade, por 

mandado) acerca da existência dos valores vinculados ao presente feito 

de sua titularidade. Intime-se e cumpra-se. Cumpra-se. Novo São Joaquim, 

5 de novembro de 2019 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 8010127-55.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL BALBINO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FRANCISCO JUNQUEIRA PIMENTA BARBOSA SANDRIN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Numero do 

Processo: 8010127-55.2017.8.11.0106 REQUERENTE: MANOEL BALBINO 

DE CAMPOS REQUERIDO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA 

Vistos em correição. Sem prejuízo, verifico dos andamentos processuais 

registrados que há audiência de tentativa de conciliação designada para 

data próxima. Sendo assim, AGUARDE-SE a juntada do termo de audiência 

pela conciliadora, em seguida, RETORNEM os autos conclusos para 

deliberação quanto a homologação de acordo ou prosseguimento do feito. 

Caso o termo não seja juntado em até 05 (cinco) dias da realização da 

audiência, INTIME-SE a conciliadora para que o faça, com urgência, em 

atenção ao princípio da celeridade que orienta os processos no juizado. 

CUMPRA-SE. Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000050-04.2020.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONE FERREIRA DE DEUS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO COSTA BARBOSA OAB - MT19457/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000050-04.2020.8.11.0106 POLO ATIVO:MARCIONE 

FERREIRA DE DEUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MAURICIO COSTA 

BARBOSA POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

20/03/2020 Hora: 08:45 , no endereço: RUA 31 DE MARÇO, S/N, EDIFÍCIO 

DO FÓRUM, JARDIM DAS PALMEIRAS, NOVO SÃO JOAQUIM - MT - CEP: 

78625-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010683-91.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES DA SILVA & DIAS LTDA - ME (EXECUTADO)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO DA SILVA FERREIRA OAB - GO0032958A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SILVANI TEIXEIRA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte Exequente para 

que manifeste quanto ao prosseguimento do feito no prazo de dez dias. 

Novo São Joaquim, 22 de janeiro de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE 

OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000170-81.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY NEPOMUCENA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes da audiência de 

conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 20/03/2020 Hora: 

09:00, a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 22 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000171-66.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY NEPOMUCENA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes da audiência de 

conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 20/03/2020 Hora: 

09:15, a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 22 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000169-96.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY NEPOMUCENA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar as partes da audiência de 

conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS DA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 20/03/2020 Hora: 

09:30, a ser realizada na sede do juízo. Novo São Joaquim, 22 de janeiro 

de 2020. GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010083-36.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S/A (EXEQUENTE)

EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE GOMES ALEXANDRE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT12025-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010083-36.2017.8.11.0106. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A, EB 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EXECUTADO: SIMONE GOMES 

ALEXANDRE Tratam-se os presentes autos de feito onde, não sendo 

possível o impulsionamento devido, foram eles conclusos. O artigo 2º 

caput da lei n.º 13.105, de 16 de Março de 2015 (Código de Processo Civil) 

especifica que: Art. 2o O processo começa por iniciativa da parte e se 
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desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Por 

impulso oficial deve-se considerar que, sendo o processo um instituto de 

direito público, é natural que o juiz dê andamento ao procedimento 

independentemente da provocação das partes, eis que o princípio da 

inércia da jurisdição é aplicável somente ao ato de iniciar o processo. 

Analisando os presentes autos, é possível perceber que o 

impulsionamento oficial quanto ao mérito da causa resta prejudicado, seja 

porque – na presente fase processual – nada mais resta a fazer no 

presente feito, ou porque há clara inércia da parte. Portanto, vindo os 

autos conclusos ao gabinete, o único provimento à ser determinado no 

feito é o seu arquivamento. Diante do exposto, determino o arquivamento 

definitivo dos presentes autos, com a devida baixa no relatório estatístico 

e demais providências necessárias, conforme determinam as regras de 

regência cartorária, notadamente àquelas impostas por meio do 

Provimento n.º 41/2016-CGJ, que instituiu a 4º Edição da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça do Foro Judicial – 

CNGCJ/MT. Nos termos do artigo 462 caput da Consolidação das Normas 

da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGCJ/MT, 

o processo que apresente saldo pendente de pagamento de custas ao 

FUNAJURIS após arquivado, somente poderá ser impulsionado mediante a 

integral quitação das custas pendentes, bem como do pagamento da taxa 

de desarquivamento. Sem condenação em custas ou honorários 

advocatícios na presente fase processual. Considerando que a presente 

comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de registros e 

movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, parágrafo 4º da 

Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de 

Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento n.º 41/2016-CGJ, fica 

dispensado o registro da sentença. Dou esta por publicada com a 

inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. Cumpra-se. Novo 

São Joaquim, 26 de novembro de 2019 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000405-48.2019.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA CANDIDA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU VEICULOS S.A. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono o presente processo a fim de intimar a parte requerente da 

audiência de conciliação designada, conforme os dados abaixo: DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Data: 

20/03/2020 Hora: 09:45 , a ser realizada na sede do juízo, no endereço 

acima indicado. Novo São Joaquim, 22 de janeiro de 2020. GABRIEL 

HENRIQUE DE OLIVEIRA BRITO Gestor de Secretaria

Comarca de Paranaita

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000012-25.2020.8.11.0095

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. C. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO SALES JUNIOR OAB - MT0011111A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. M. D. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000012-25.2020.8.11.0095. AUTOR(A): 

CARLOS EDUARDO CARVALHO CASTRO REU: JULIANA MARA MOTTER 

DE SOUZA, ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA 

DE PARANAÍTA DECISÃO Processo: 1000012-25.2020.8.11.0095. 

AUTOR(A): CARLOS EDUARDO CARVALHO CASTRO REU: JULIANA 

MARA MOTTER DE SOUZA, Vistos. Trata-se de “Ação de Oferecimento de 

Alimentos Gravídicos” proposta por Carlos Eduardo Carvalho Castro em 

favor Juliana Mara Motter de Souza. Postula o autor pelo oferecimento de 

alimentos gravídicos em favor da requerida, tendo em vista que tiveram um 

breve relacionamento, e a mesma encontra-se com aproximadamente 07 

(sete) meses de gestação. Aduz ainda o autor que trabalha com serviços 

gerais e possui uma renda mensal de aproximadamente R$400,00 

(quatrocentos) reais. Com a inicial juntou documentos de ID nº 

28070469/28070471 e 28070475. É o breve relatório. DECIDO. Recebo a 

inicial, bem como DEFIRO a gratuidade de justiça diante da presunção de 

veracidade da afirmação da Requerente (pessoa física) de que não 

possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

processuais, nos termos do §3º, do Art. 99, da Lei 13.105/15. O presente 

feito deverá tramitar sob segredo de justiça, tendo em vista o disposto no 

inciso II, do art. 189 do CPC. Designo audiência conciliatória no dia 04 de 

fevereiro de 2020, às 13h00min, a ser realizada na sala de conciliação, no 

Fórum desta comarca, oportunidade em que “todos os esforços deverão 

ser empreendidos para a solução consensual da controvérsia”, 

salientando-se que a referida audiência “poderá dividir-se em tantas 

sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a solução consensual” 

(art. 696, CPC). Destaco que as partes deverão comparecer na audiência 

acompanhados de seus advogados, obrigatoriamente. Os mandados 

direcionados a requerida deverão conter apenas os dados necessários à 

audiência e NÃO DEVERÁ acompanhar cópia da petição inicial (§1º, art. 

695, CPC). Consigne-se em nos mandados destinados ao requerente e a 

requerida que o não comparecimento injustificado será considerado como 

ATO ATENTATÓRIO À JUSTIÇA e será sancionado com MULTA de até 2% 

(dois por cento) do valor da causa. Restando infrutífera a conciliação, a 

peça contestatória deverá observar o prazo do art. 335 do CPC, o qual 

independe de nova intimação. DEFIRO o pedido de fixação de alimentos 

gravídicos ofertados. Assim, diante da informação de que o autor não 

possui condições de pagar alimentos em valor superior do que o ofertado, 

DETERMINO que o autor custeie os ALIMENTOS GRAVÍDICOS, 

ARBITRANDO-OS no importe de R$ 209,00 (duzentos e nove reais) 

correspondente a 20% do salário mínimo vigente, a ser pago pelo autor à 

requerida, a partir de sua intimação, devendo perdurar, inclusive, após o 

nascimento da criança, nos termos do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 

11.804. Destaco que a qualquer momento o valor arbitrado poderá ser 

alterado se restar comprovada a possibilidade do autor em custear mais 

do que o ofertado. O adimplemento da obrigação deverá se dar mediante 

depósito em conta bancária a ser informada pela requerida no momento da 

citação. CITE-SE a requerida pessoalmente e intime-se o requerente da 

presente decisão. Às providências. CUMPRA-SE, com a urgência que o 

caso requer. PARANAITÁ, 17 de janeiro de 2020. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 64155 Nr: 915-87.2014.811.0095

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Panamericano S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZENILDO IMBIRIBA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:SP/192.649, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o requerido foi citado por edital e não se manifestou 

nos autos, NOMEIO como curador especial a i. advogada Isabela Reis de 

Oliveira Portela, OAB MT 13.778-A ante a suspensão dos atendimentos da 

Defensoria Pública nesta Comarca de Paranaíta-MT. Arbitro a título de 

honorários advocatícios à i. advogada dativa a quantia de 1 (um) URH, que 

equivale a 928,51 (novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e um 

centavos).

Caso a patrona aceite o encargo, concedo vista dos autos pelo prazo de 

05 (cinco) dias. Após, terá o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação 

de contestação.

Intime-se.

Às providências. Expeça-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 70618 Nr: 1236-54.2016.811.0095

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGdS, CMDS, CADRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, ELOIR DELA JUSTINA - OAB:21973/O, 

Valmir Travassos Ledo - OAB:OAB/MT 27514-A

 Vistos.

A guarda definitiva do menor Matheus já foi conferida aos avós em 

audiência, conforme termo acostado aos autos, à Ref. 115, restando 

pendente a intimação do genitor.

Tendo em vista que o genitor não foi encontrado na Cadeia Pública de 

Cotriguaçu, expeça-se edital de intimação do genitor, nos termos da 

decisão proferida em Ref. 115, com prazo de 20 (vinte) dias.

Outrossim, tendo em vista que o estudo psicossocial realizado na 

residência dos avós aportou que estes possuem condições de 

continuarem exercendo a guarda do infante Matheus, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias, após juntada do edital de 

intimação, acima determinado.

Às providências. Expeça-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79134 Nr: 605-42.2018.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONILSON RAIMUNDO 

MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora, apesar de 

devidamente intimada através de seu patrono, para se manifestar em 30 

(trinta) dias, quedou-se inerte, decorrendo o prazo conforme certidão 

retro.

Dessa forma, determino a INTIMAÇÃO PESSOAL da parte autora para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, se MANIFESTE no feito requerendo o que 

entender de direito.

Consigno que, em caso de INÉRCIA da parte autora, nos termos do §1º do 

artigo 485 do Código de Processo Civil, haverá a EXTINÇÃO do processo, 

nos termos do inciso III do mesmo dispositivo legal.

INTIME-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74522 Nr: 1289-98.2017.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Vieira da Silva, VCdSM, VBdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NILTON DO NASCIMENTO MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.ISENTO de custas e despesas processuais.RECOLHA-SE O 

MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.P.R.I.C.Transitado em 

julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61424 Nr: 559-29.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

Município de Alta Floresta - MT, Município de Paranaíta - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Hidrelétrica Teles Pires S/A, José 

Picolli Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Naiara Rossa Morello - OAB:17433, Nelma 

Betânia Nascimento Sicuto - OAB:5176-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henry Sant'Anna - 

OAB:SP 91.805, Rafael Villar Gagliardi - OAB:SP 195.112, Vitor 

Rondon Borges de Campos - OAB:MT nº 13.142

 Por todo o exposto, aplicando a súmula 629 do STJ e o Resp. 

1.328.753-MG , confirmo a liminar de fls. 4490/4494, do 21º Volume, nos 

exatos termos do acórdão do Agravo de Instrumento nº 133.308/2013, fls. 

5756/5768 do 27º Volume, bem como julgo procedente os pedidos postos 

na petição inicial para: 1) declarar a Ré, como condição lógica da 

condenação, vinculada pela Cláusula, 4.3 dos Termos de Compromisso de 

fls; 56 e 63, a compensar eventuais impactos ambientais ou 

socioeconômicos que tenham sido indicados tanto pela Consultoria 

Referida nos Termos de Compromisso quanto pelos estudos de 

monitoramento do IBAMA, após verificação pelos grupos de trabalho, 2) 

declarar, como condição lógica da condenação, que os itens “C” do 

Termos de Compromissos, fls. 55 e 62, da parte “Obrigações da 

Companhia Hidrelétrica Teles Pires”, não tem o condão de limitar a 

indenização ao dano ambiental, 3) declarar[...]

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71313 Nr: 1594-19.2016.811.0095

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDL, DBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS ROSARIO DA LUZ, Filiação: 

Luzia do Rosario e Luiz da Luz, data de nascimento: 05/11/2000, 

brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, solteiro(a), lavador de carro, 

Telefone 66 8412 9093 e atualmente em local incerto e não sabido DIOGO 

BELINSTH OLIBONE, Cpf: 06863853140, Rg: 29221188, Filiação: Joseane 

Bilistiki e Antonio Olibone, data de nascimento: 07/12/2000, natural de 

Sinop-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, diante da superveniência da maioridade de dezoito 

anos dos representados Lucas Rosário da Luz e Diogo Bilistiki Oliboni e, 

não sendo o ato infracional pelo qual responde no presente feito passível 

de aplicação de internação, ACOLHE o requerimento do Ministério Público 

e JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC/2015 c/c artigo 2º do ECA.Sem 

custas.CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 77705 Nr: 3038-53.2017.811.0095

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO
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PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES 

MACHADO, Filiação: Cristiane Aparecida Antunes e Marcos Machado, 

data de nascimento: 31/10/2004, natural de Paranaita-MT, solteiro(a), 

menor. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e 

tudo o mais que dos autos consta, determino o ARQUIVAMENTO do 

presente Inquérito Policial, em razão da ausência de elementos suficientes 

para oferecimento da denúncia pelo Parquet, ressalvando-se o disposto 

no artigo 18 do Código de Processo Penal e Súmula nº 524 do Supremo 

Tribunal Federal.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85436 Nr: 717-74.2019.811.0095

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEBB, SDCdS, MMVM, AVK, WVCDO, EPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS EDUARDO BIASI BONATO, Cpf: 

09559926136, Rg: 3257721-4, Filiação: Sandra Cristina Biasi e Valdemir 

Bonato, data de nascimento: 05/12/2004, brasileiro(a), natural de 

Paranaíta-MT, atualmente em local incerto e não sabido SARA DANIELI 

CAMARGO DA SILVA, Cpf: 09750853105, Rg: 3290591-2, Filiação: Claricia 

Camargo e Adriano Vieira da Silva, data de nascimento: 09/03/2006, 

brasileiro(a), natural de Paranaíta-MT, solteiro(a), Telefone 

(66)99976-9497, atualmente em local incerto e não sabido WESLEY VIDAL 

CRUZ DE OLIVEIRA, Cpf: 08550070106, Rg: 3116994-5, Filiação: Adriana 

Carlos da Cruz e Clebe Vidal Candido de Oliveira, data de nascimento: 

14/01/2005, brasileiro(a), natural de Paranaíta-MT, solteiro(a), atualmente 

em local incerto e não sabido MAITA MAIANE VIANA MENDES, Cpf: 

09854438120, Filiação: Edilson Moura Mendes e Alonsa Viana Rua de 

Oliveira, data de nascimento: 23/02/2005, brasileiro(a), natural de 

Paranaíta-MT, atualmente em local incerto e não sabido AMANDA VITORIA 

KLAUS, Cpf: 08141619101, Rg: 3290586-6, Filiação: Flavio Klauss e Vania 

Targanski Benetes, data de nascimento: 07/12/2005, brasileiro(a), natural 

de Paranaíta-MT e atualmente em local incerto e não sabido EDUARDA 

PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 04087959210, Rg: 1433946, Filiação: Angelica 

da Silva Pereira e Claudio Pereira de Souza, data de nascimento: 

26/08/2006, brasileiro(a), natural de Cerejeiras-RO. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da 

ausência de provas.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85936 Nr: 944-64.2019.811.0095

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSDS, LFVF, DSDS, IPDS, AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADRIAN JOSE DOS SANTOS, Cpf: 

05859135106, Rg: 2885265-6, Filiação: Claudia da Silva e Eli dos Santos, 

data de nascimento: 20/05/2001, brasileiro(a), natural de Nova Monte 

Verde-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos etc.Trata-se de procedimento para apuração de ato 

infracional análogo ao crime de porte de arma de fogo, praticado, em tese, 

pelo menor A. J. S.O Ministério Público, no parecer de fl. 38, promoveu o 

arquivamento do procedimento especial, em razão de não vislumbrar a 

tipicidade no fato.Decido.Acolho a manifestação do Ilustre representante 

do Ministério Público, relativamente a estes autos, adotando os 

fundamentos por ele expostos como razão de decidir. Como se observa 

nos autos e bem manifesta o Parquet, não há tipicidade no fato descrito, 

uma vez constatada que a arma supostamente portada pelo adolescente é 

de brinquedo, tratando-se de conduta prevista em norma penal em branco, 

sem complemento do preceito primário.Trata-se, portanto, de conduta 

atípica. Feitas as baixas e anotações necessárias, arquivem-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Intime-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81978 Nr: 2128-89.2018.811.0095

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WILLIAN CARVALHO KALINSKI, Cpf: 

08609142167, Rg: 26418045, Filiação: Lindaura Batista de Souza Carvalho 

e Adir Kalinski, data de nascimento: 01/12/2000, brasileiro(a), natural de 

Alta Floresta-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Portanto, diante do exposto e de acordo com a cota ministerial, 

DETERMINO o arquivamento do presente feito, tendo em vista que já houve 

oferecimento da representação nos autos de Cód.81541.Às 

providências.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76430 Nr: 2384-66.2017.811.0095

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLMdS, BDSP, LLDS, GHAM, MRM
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIEL LEONARDO MARTINS DOS 

SANTOS, Cpf: 06311811138, Rg: 3068734-9, Filiação: Rosângela Martins 

dos Santos, data de nascimento: 21/09/1999, natural de Paranaitá-MT, 

solteiro(a), Telefone 6684238307, atualmente em local incerto e não sabido 

BRUNO DOS SANTOS PETRYS, Cpf: 07238751119, Rg: 30571308, 

Filiação: Rosimar da Silva Petrys e José Adalto dos Santos Filho, data de 

nascimento: 29/08/2001, brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, solteiro(a), 

atualmente em local incerto e não sabido LUCAS LOURENÇO DOS 

SANTOS, Filiação: Elizabete Silveira e Leonildo Lourenço dos Santos, data 

de nascimento: 25/10/2000, brasileiro(a), natural de Sinop-MT, solteiro(a), 

Telefone 66 9610 1443, atualmente em local incerto e não sabido 

GUSTAVO HENRIQUE ANTUNES MACHADO, Filiação: Cristiane Aparecida 

Antunes e Marcos Machado, data de nascimento: 31/10/2004, natural de 

Paranaita-MT, solteiro(a), menor e atualmente em local incerto e não sabido 

MAURICIO RODRIGUES MENDES, Filiação: Izabel Rodrigues e Juari 

Mendes, data de nascimento: 28/05/2002, brasileiro(a), natural de 

Paranaita-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 66 8403 0593. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Portanto, diante do exposto e de acordo com a cota ministerial, 

DETERMINO o arquivamento do presente feito, tendo em vista que já houve 

oferecimento da representação nos autos de Cód.75841.Às 

providências.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 82426 Nr: 2353-12.2018.811.0095

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GHDRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUSTAVO HENRIQUE DOS REIS 

BEZERRA, Filiação: Alessandra dos Reis Bezerra e Eloi Afonso Bezerra, 

data de nascimento: 10/03/2000, brasileiro(a), natural de Campinas-SP, 

solteiro(a), Telefone 66 - 999961089. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, diante da superveniência da maioridade de dezoito 

anos dos representadoGUSTAVO HENRIQUE DOS REIS BEZERRA e, não 

sendo o ato infracional pelo qual responde no presente feito passível de 

aplicação de internação, ACOLHO o requerimento do Ministério Público e 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC/2015 c/c artigo 2º do ECA.Sem 

custas.CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70949 Nr: 1395-94.2016.811.0095

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WALISON ARAUJO DA SILVA, Rg: 

1584074-3, Filiação: Zilma Silva de Araujo e Deolindo Alves da Silva, data 

de nascimento: 28/08/2001, brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, 

solteiro(a), estudante, Telefone 66 9690 2170. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Defiro a cota ministerial retro. Arquivem-se os autos.Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 83089 Nr: 2738-57.2018.811.0095

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDO, RMDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOIR DELA JUSTINA - 

OAB:21973/O, LEONILSON RAIMUNDO MACHADO - OAB:11961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que a parte autora mudou-se informar o endereço, 

conforme certidão de Ref. 60, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 67765 Nr: 1373-70.2015.811.0095

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EA, GAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora em termos de prosseguimento do feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72408 Nr: 2258-50.2016.811.0095

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADS, CHDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AELIVELTON DE SOUZA, Cpf: 

70400755122, Rg: 26833212, Filiação: Claudineia Taborda de Souza e 
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Gerson de Souza, data de nascimento: 31/10/2000, natural de 

Carlinda-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 6699830541 e atualmente em 

local incerto e não sabido CARLOS HENRIQUE DA SILVA DOS SANTOS, 

Rg: 26834260, Filiação: Maria Feliz da Silva e José Carlos Vieira dos 

Santos, data de nascimento: 01/05/1999, brasileiro(a), natural de Nova 

Canaã do Norte-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, diante da superveniência da maioridade de dezoito 

anos dos representados ELIVELTON DE SOUSA e CARLOS HENRIQUE DA 

SILVA DOS SANTOS e, não sendo o ato infracional pelo qual responde no 

presente feito passível de aplicação de internação, ACOLHO o 

requerimento do Ministério Público e JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015 c/c 

artigo 2º do ECA.Sem custas.CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72813 Nr: 200-40.2017.811.0095

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLAUDINEI RODRIGO KONRAD, Cpf: 

07637008193, Rg: 3019111-4, Filiação: Loni Datsch e Emerson Valdrei 

Konrad, data de nascimento: 25/02/2000, brasileiro(a), natural de 

Paranaita-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, diante da superveniência da maioridade de dezoito 

anos do representado Claudinei Rodrigo Konrad e, não sendo o ato 

infracional pelo qual responde no presente feito passível de aplicação de 

internação, ACOLHE o requerimento do Ministério Público e JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, VI, do CPC/2015 c/c artigo 2º do ECA.Sem custas.CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73171 Nr: 448-06.2017.811.0095

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDS, RAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WAGSTON MENDES DA SILVA, Cpf: 

08208252123, Rg: 28501748, Filiação: Simone Aparecida Mendes da Silva, 

data de nascimento: 14/04/1999, natural de Paranaitá-MT, solteiro(a), 

estudante, Telefone 6699310254 e atualmente em local incerto e não 

sabido RAFAEL ARAUJO RODRIGUES, Cpf: 11600451942, Rg: 2440191-9, 

Filiação: Rosineide de Araújo e José Marcos Rodrigues, data de 

nascimento: 10/11/1999, brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, solteiro(a), 

estudante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, diante da superveniência da maioridade de dezoito 

anos dos representados Wagston Mendes da Silva e Rafael Araújo 

Rodrigues e, não sendo o ato infracional pelo qual responde no presente 

feito passível de aplicação de internação, ACOLHE o requerimento do 

Ministério Público e JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015 c/c artigo 2º do 

ECA.Sem custas.CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76774 Nr: 2570-89.2017.811.0095

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RAFAEL ARAUJO RODRIGUES, Cpf: 

11600451942, Rg: 2440191-9, Filiação: Rosineide de Araújo e José 

Marcos Rodrigues, data de nascimento: 10/11/1999, brasileiro(a), natural 

de Paranaita-MT, solteiro(a), estudante. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, diante da superveniência da maioridade de dezoito 

anos dos representadoRAFAEL ARAUJO RODRIGUES e, não sendo o ato 

infracional pelo qual responde no presente feito passível de aplicação de 

internação, ACOLHO o requerimento do Ministério Público e JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, VI, do CPC/2015 c/c artigo 2º do ECA.Sem custas.CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78358 Nr: 178-45.2018.811.0095

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EDEILSON APARECIDO DA SILVA, 

Filiação: Maria José Camilo da Silva e Aparecido Berto da Silva, data de 

nascimento: 14/11/2001, brasileiro(a), natural de Paranaíta-MT, solteiro(a), 

estudante, Telefone (66)8435-0305. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, diante da superveniência da maioridade de dezoito 

anos do representado Edeilson Aparecido da Silva e, não sendo o ato 

infracional pelo qual responde no presente feito passível de aplicação de 

internação, ACOLHE o requerimento do Ministério Público e JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, VI, do CPC/2015 c/c artigo 2º do ECA.Sem custas.CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80599 Nr: 1467-13.2018.811.0095

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WENDER ALEXANDRE DE OLIVEIRA, 

Cpf: 06123795155, Rg: 26660555, Filiação: Gloria de Fátima de Oliveira e 

Gilmar Alexandre dos Santos, data de nascimento: 03/07/1999, 

brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, diante da superveniência da maioridade de dezoito 

anos do representado Wender Alexandre de Oliveira e, não sendo o ato 

infracional pelo qual responde no presente feito passível de aplicação de 

internação, ACOLHE o requerimento do Ministério Público e JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, VI, do CPC/2015 c/c artigo 2º do ECA.Sem custas.CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80764 Nr: 1555-51.2018.811.0095

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS ROSARIO DA LUZ, Filiação: 

Luzia do Rosario e Luiz da Luz, data de nascimento: 05/11/2000, 

brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, solteiro(a), lavador de carro, 

Telefone 66 8412 9093. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, diante da superveniência da maioridade de dezoito 

anos do representado LUCAS ROSÁRIO DA LUZ e, não sendo o ato 

infracional pelo qual responde no presente feito passível de aplicação de 

internação, ACOLHE o requerimento do Ministério Público e JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, VI, do CPC/2015 c/c artigo 2º do ECA.Sem custas.CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 80798 Nr: 1583-19.2018.811.0095

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DdPdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCAS ROSARIO DA LUZ, Filiação: 

Luzia do Rosario e Luiz da Luz, data de nascimento: 05/11/2000, 

brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, solteiro(a), lavador de carro, 

Telefone 66 8412 9093. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, diante da superveniência da maioridade de dezoito 

anos do representado LUCAS ROSÁRIO DA LUZ e, não sendo o ato 

infracional pelo qual responde no presente feito passível de aplicação de 

internação, ACOLHE o requerimento do Ministério Público e JULGO 

EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, VI, do CPC/2015 c/c artigo 2º do ECA.Sem custas.CIÊNCIA ao 

Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Após o 

trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as 

baixas e cautelas de praxe.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83071 Nr: 2724-73.2018.811.0095

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CEZAR JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, 

Cpf: 05966001197, Rg: 3062194-1, Filiação: Rosimar da Silva e Roque 

Rodrigues, data de nascimento: 26/06/2001, brasileiro(a), natural de 

Paranaíta-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos.Trata-se de procedimento investigatório para apuração 

de ato infracional instaurada em desfavor do adolescente Cezar Junior 

Rodrigues da Silva, pela prática do ato infracional análogo ao delito 

capitulado no artigo 157 do Código Penal, na forma do artigo 180, inciso III 

do ECA.O Ministério Público pugnou pelo arquivamento do feito tendo em 

vista a existênciade outro procedimento que apura os mesmos fatos, 

inclusive já foi oferecida representação, bem como determinada a 

internação provisória do menor infrator, conforme autos código 83036, fl. 

57.Desta feita, DEFIRO o arquivamento dos autos, com as baixas e 

anotações necessária.Às providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83072 Nr: 2725-58.2018.811.0095

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CEZAR JUNIOR RODRIGUES DA SILVA, 

Cpf: 05966001197, Rg: 3062194-1, Filiação: Rosimar da Silva e Roque 

Rodrigues, data de nascimento: 26/06/2001, brasileiro(a), natural de 

Paranaíta-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Portanto, diante do exposto e de acordo com a cota ministerial, 

DETERMINO o arquivamento do presente feito, tendo em vista que já houve 

oferecimento da representação nos autos de Cód.81382.Às 

providências.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84447 Nr: 264-79.2019.811.0095

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DMdNMV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO NAVARESQUE DE OLIVEIRA, 

Cpf: 06052496100, Filiação: Rosemilda Navaresque e Vestil de Oliveira, 

data de nascimento: 01/03/1999, brasileiro(a), natural de Paranaita-MT, 

solteiro(a), estudante, Telefone 9604-5905. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ex positis, diante da superveniência da maioridade de dezoito 

anos do representado RODRIGO NAVARESQUE DE OLIVEIRA e, não 

sendo o ato infracional pelo qual responde no presente feito passível de 

aplicação de internação, ACOLHO o requerimento do Ministério Público e 

JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC/2015 c/c artigo 2º do ECA.Sem 

custas.CIÊNCIA ao Ministério Público. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85578 Nr: 786-09.2019.811.0095

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSR, EdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUANA DA SILVA RODRIGUES, Filiação: 

Valquíria da Silva Gordo e Hélio Rodrigues, data de nascimento: 

20/10/2005, natural de Paranaíta-MT, solteiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido EDILAINE DA SILVA RODRIGUES, Filiação: Valquiria 

da Silva Gordo e Hélio Rodriguês, data de nascimento: 18/04/2003, 

brasileiro(a), natural de Paranaíta-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 66 

8411-2557. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da 

ausênc ia  de  p rovas  pa ra  a  p ropos i tu ra  de  açã o 

penal.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85997 Nr: 972-32.2019.811.0095

 AÇÃO: Procedimentos Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO DOS SANTOS PETRYS, Cpf: 

07238751119, Rg: 30571308, Filiação: Rosimar da Silva Petrys e José 

Adalto dos Santos Filho, data de nascimento: 29/08/2001, brasileiro(a), 

natural de Paranaita-MT, solteiro(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

determino o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, em razão da 

ausência de provas.Intime-se.Proceda-se com as baixas e anotações de 

praxe.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76086 Nr: 2207-05.2017.811.0095

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Polícia de Paranaíta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALCEU HRYCYK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE ALCEU HRYCYK, Cpf: 

46597808991, Rg: 2794352-6, Filiação: Adelia Hrycyk e Augusto Hrycyk, 

data de nascimento: 27/09/1961, natural de Pitanga-PR, solteiro(a), 

Telefone 66-9.99636361. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, pelos motivos acima transcritos, DETERMINO 

O ARQUIVAMENTO DO PRESENTE INQUÉRITO POLICIAL, diante da 

ocorrência da causa extintiva da punibilidade consistente na prescrição, 

com fulcro no artigo 107, inciso V, do Código Penal, relativa ao delito 

constante nesses autos.Sem custas.Cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, FRANCIELE SILVA 

PONTES GESTAL, digitei.

Paranaíta, 20 de janeiro de 2020

Maria Lourdes de Souza Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 2299 Nr: 302-20.1999.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Decoralita Indústria e Comércio LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Borges de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oséias Serafim de Oliveira - 

OAB:4.777/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis dos Santos 

Filho - OAB:5140

 Vistos etc.

Defiro o pedido de penhora on-line de valores depositados nas contas ou 

aplicações financeiras da parte devedora (fls. 88), como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito, diante da inércia do devedor em 

efetuar o pagamento da dívida.

Segundo o artigo 835 do Código de Processo Civil, a penhora incidirá, 

preferencialmente, sobre dinheiro, em espécie ou em depósito ou 

aplicação em instituição financeira.

Assim, partindo-se do pressuposto que a execução deve ser realizada 

objetivando o interesse do credor, conforme orientação do art. 797 do 

CPC, entendo que a penhora on-line se mostra totalmente viável.

Com essas considerações, determino a penhora on-line sobre dinheiro, em 

espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira na forma 

requerida.

Havendo bloqueio de dinheiro, intime-se o executado da indisponibilidade 

do ativo, na pessoa de seu advogado, na ausência deste pessoalmente, 

para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, alegue as matérias de 

defesa elencadas no artigo 854, §3º, do CPC, consignadas às 

advertências do §4º do mesmo artigo.

Após, havendo manifestação do executado ou transcorrido o referido 

prazo, intime-se a parte a exequente para se manifestar, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

No caso de penhora negativa, arquivem-se provisoriamente os autos pelo 

prazo de 05 (cinco) anos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15913 Nr: 592-83.2009.811.0022

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clovis Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Bigolin - OAB:19.769, 

Jorge Luis Zanon - OAB:9.975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Souza Brito Filho 

- OAB:13.625/B, Ildo Roque Guareschi - OAB:MT/5417-B, Liz Rejane 

Souza Tazoneiro - OAB:10.514, Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:MT/9724-B

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte exequente em 

fls. 634/640, visando sanar a omissão existente na sentença retro.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Os embargos foram interpostos no prazo de cinco dias previsto no artigo 

1.023, do Código de Processo Civil.

Os Pressupostos dos embargos de declaração é a correção de erro 

material, obscuridade, omissão ou pontos contraditórios existentes nas 

decisões, sentenças e acórdãos.

Pois bem.

Após atenta análise ao recurso oposto pelo embargante, não verifico a 

existência de qualquer erro material, contradição, omissão ou obscuridade 

na decisão proferida em fls. 633.

Os fundamentos expostos nos embargos de declaração visam, tão 

somente, a reconsideração da decisão de mérito e não sanar qualquer 

contradição e/ou omissão.

A alegação de que houve determinada transação entre as partes não 

merece prosperar, haja vista que a parte requerida tão somente consentiu 

com a desistência, não podendo essa pleitear pela desistência, haja vista 

que o feito é de interesse da parte requerente.

Ademais, o acordo juntado em fls. 638/640, decorrente de outro processo, 

não se refere aos presentes autos, bem como não foi juntada quando do 

pleito de fls. 632, logo, não surte efeitos no presente feito.

Importante consigo, que a isenção das custas previstas no artigo 90, §3º, 

do CPC, incide quando as partes entabulam acordo antes da sentença, 

sendo que, no caso dos autos, já houve sentença da fase de 

conhecimento, estando os autos na fase de execução.

Diante disso, uma vez que apenas o erro material, as omissões, 

contradições e obscuridades previstas no artigo 1.023 do Código de 

Processo Civil, dão ensejo à oposição de embargos, o presente recurso 

não deve prosperar neste ponto, devendo o embargante, caso queira, 

obter modificação do decisum por meio de outra via, que não a ora 

intentada, devendo a decisão persistir tal como está lançada.

Pelos argumentos acima expostos, CONHEÇO dos embargos de fls. 

634/640 e, REJEITOU-OS, visto que, na sentença proferida em fls. 633, 

não se vislumbra qualquer erro material, contradição, obscuridade ou 

omissão.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64515 Nr: 2430-80.2017.811.0022

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1066223/1/2020 Página 958 de 1008



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMUM, HRMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR MARCELO GIMENEZ 

GONÇALVES - OAB:10083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Katherine Nunes de Souza 

Crivellaro - OAB:MT/11.422

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito, intimando o patrono do exequente para que no prazo de 05 

(cinco)dias informe se o executado quitou o débito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 75263 Nr: 478-95.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Lopes da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Edson Correa da Silva - OAB/MT nº 22.655/0, para que no prazo de 10 

(dez) dias, apresente resposta a acusação, no feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64313 Nr: 2330-28.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weslen Henrique de Lima Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Rodrigues de Souza - 

OAB:24.727/0

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca e, nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

Danilo Rodrigues de Souza - OAB/MT nº 24.727/0, para que no prazo de 

10 (dez) dias, apresente resposta a acusação, no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 55208 Nr: 841-87.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAVO, AVO, Marcilene dos Santos Vicente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hamilton Honorio de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

manifeste acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça ref: 95.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44795 Nr: 720-30.2014.811.0022

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JAdM, NPLdM, FAdA, EMdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB, APdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilma Avelino dos Santos 

Rossoní - OAB:6209-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Drª 

Daniele Luzini dos Reis - OAB/MT nº 21.712, para apresentar Contestação 

da requerida Alcione Paes de Aragão, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65207 Nr: 2727-87.2017.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel Passos Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM SEGURADORA S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425, Gilberto Machado Custódio - OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA TEIXEIRA 

GONÇALVES SEVERO - OAB:93917, Fabrício Barce Christofoli - 

OAB:RS/67.502

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Drª 

Gabriela Pereira da Costa - OAB/MT nº 21.425, para promover a defesa da 

requerida, para tanto, no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75250 Nr: 476-28.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso, Daiani 

Simal Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Stalyn Paniago Pereira - 

OAB:6115, Stalyn Paniago Pereira - OAB:MT/6115-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Lopes - 

OAB:7396-B/MT

 Vistos etc.

Abre-se vista dos autos ao Ministério e a assistente de acusação para se 

manifestarem a respeito do pedido de redesignação do júri, formulado pela 

defesa em ref. 232, no prazo de 2 (dois) dias.

Cientifique a defesa quanto aos novos documentos juntados aos autos em 

ref. 231.

Após, venham-me os autos conclusos COM URGÊNCIA.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52036 Nr: 1473-50.2015.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdiones Lopes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

Advogada dativa a causídica militante nesta municipalidade - Drª Agnes 

Lais de Oliveira dos Anjos. - OAB/MT nº 19.872, para proceder a defesa 

do réu, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55508 Nr: 893-83.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdemir Aguiar, Adilson Clugg, Ednei Clugg

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 

Terra Junior - OAB:MT/15.193

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 116, 

para o dia 18 de março de 2020, às 14h30minutos.

Intimem-se todos para comparecem a audiência.
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Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61108 Nr: 909-03.2017.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Resende Advogados Associados

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubia Santana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste acerca da correspondência devolvida pelo correio, ref: 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71296 Nr: 2028-62.2018.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luana Bezerra, JOSE LINO BEZERRA FILHO , Francisco 

José Lino Bezerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria das Graças de Lima Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Antonio Romano Ferreira 

- OAB:14012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da inventariante, para que no prazo de 20 

(vinte) dias apresente as primeiras declarações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 79617 Nr: 2521-05.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosilene Vieira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Messias de Oliveira Júnior - 

OAB:26732/O

 Ante o exposto, não estando presentes os requisitos autorizadores da 

manutenção da prisão preventiva (artigo 312, CPP) e, com fulcro nos 

artigos 316 e 319, incisos I, II e IV, ambos do Código de Processo Penal, 

DEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa da acusada Rosilene Vieira de Lima, devendo ser posta em 

liberdade, se por outro motivo não estiver presa, impondo-lhes as 

seguintes medidas cautelares:I - Não se ausentar da Comarca por mais de 

15 (quinze) dias onde reside sem autorização do Juízo; II - Não frequentar, 

bares, casas de jogos, boates e congêneres; III - Comunicar o Juízo 

qualquer mudança de endereço ou de local de trabalho; IV – 

Comparecimento mensal a este Juízo para informar e justificar as suas 

atividades;V - Comparecer a todos os atos processuais, tudo sob pena de 

ser revogado o benefício ora concedido, com a expedição de mandado de 

prisão contra sua pessoa.Expeça-se o Alvará de Soltura em favor da 

denunciada Rosilene Vieira de Lima.Oficie-se a autoridade policial, bem 

como o (a) Diretor (a) da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis-MT, 

comunicando-lhe desta decisão, para que sejam tomadas as providências 

cabíveis.Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado (ref:20) Dr. 

Messias de Oliveira Junior, OAB-MT 26.732-O, arbitro os honorários 

advocatícios em 01 (uma) URH, a ser suportada pelo Estado de Mato 

Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Ciência ao Ministério Público e a 

defesa.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 21 de janeiro de 2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 58515 Nr: 2256-08.2016.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACCdS, ACSQ, DSQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suelia Xavier Vilas Boas - 

OAB:25.848/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de Refs. 94/95, para o dia 02 de abril de 

2020, às 17h.

Intimem-se todos para comparecerem à audiência.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70701 Nr: 1736-77.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE JESUS CALISTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Sayuri Ueda Miqueloti - 

OAB:MT/8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 20, 

para o dia 01 de abril de 2020, às 16h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem à audiência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62147 Nr: 1416-61.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edimar de Jesus de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 78, 

para o dia 18 de março de 2020, às 14h.

Intimem-se todos para comparecem a audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 63303 Nr: 1909-38.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de Refs. 72/73, para o dia 19 de março 

de 2020, às 14h30minutos.

Intimem-se todos para comparecem a audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54279 Nr: 545-65.2016.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Rodrigues Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA - 

OAB:16686/O

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de Refs. 119/120, para o dia 19 de 

março de 2020, às 15h.

Intime-se a testemunha Marcos Antônio Dias Dantas, devendo esta ser 

conduzida coercitivamente, nos termos do artigo 218 do CPP, bem como, 

intime-se o réu acerca da nova data da audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65323 Nr: 2775-46.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Araujo Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de Refs. 66/67, para o dia 19 de março 

de 2020, às 15h30minutos.

Intime-se a vítima Thalia Gois de Assis, devendo esta ser conduzida 

coercitivamente, bem como, intime-se o réu pessoalmente acerca da nova 

data da audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71960 Nr: 2302-26.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acelino Correia de Alcantaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 26, 

para o dia 25 de março de 2020, às 14h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem à audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 73540 Nr: 2901-62.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademilson Alves de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 22, 

para o dia 25 de março de 2020, às 15h.

Intimem-se todos para comparecerem à audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 75390 Nr: 539-53.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Edvanio de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 27, 

para o dia 25 de março de 2020, às 15h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem à audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 76126 Nr: 849-59.2019.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romildo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Bruno Garcia de Lima - 

OAB:MT/22596-O, Wesley Henrique de Oliveira Sousa - 

OAB:MT/25589-O

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação dos horários das 

audiências, redesigno a audiência de instrução e julgamento de Ref. 13, 

para o dia 25 de março de 2020, às 16h30minutos.

Intimem-se todos para comparecerem à audiência.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49304 Nr: 346-77.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio Teixeira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 SENTENÇA

Cuida-se de executivo de pena do reeducando Otávio Teixeira Borges, 

condenado pelo crime tipificado no art. 306 do CTB à pena de 06 (seis) 

meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa.

Instado a se manifestar (ref. 122), o Ministério Público requer seja 

declarada a extinção da punibilidade de Otávio Teixeira Borges, em virtude 

da prescrição retroativa, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do 

Código Penal.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o sucinto relatório.

Fundamento. Decido

Em detida análise aos autos, verifico que pela pena aplicada ao réu, 

ocorreu a chamada prescrição retroativa, pelos fatos e fundamentos que 

passo a expor.

A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória, 

regula-se pela pena aplicada verificando-se nos prazos fixados no artigo 

109 do Código Penal.

A pena aplicada ao reeducando foi de 06 (seis) meses de detenção e 20 

(vinte) dias-multa, assim, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código 
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Penal, a pena prescreve em 03 (três) anos.

Desta forma, verifico que entre o recebimento da denuncia que se deu em 

09 de julho de 2013 e a prolatação da sentença em 13 de setembro de 

2018, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, motivo pelo 

qual há necessariamente de ser reconhecida e declarada à prescrição 

retroativa em favor do condenado.

Dessa forma, no presente caso é patente a ocorrência da prescrição da 

pretensão executória.

Ante o exposto, JULGO, POR SENTENÇA, EXTINTA PRETENSÃO 

EXECUTÓRIA de Otávio Teixeira Borges, em virtude da ocorrência da 

prescrição retroativa, o que faço com fundamento nos artigos 110, § 1º, e 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Ciência ao Ministério Público

Sem custas.

Transitado em julgado a decisão e adotadas as providências legais, 

arquiva-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de janeiro de 2020.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64622 Nr: 2468-92.2017.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCGdC-M, DMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Ação de oferecimento de alimentos c/c regulamentação de 

visitas interposta por Adriano Carlos de Carvalho em face Maria Cecilia 

Godoy de Carvalho devidamente qualificados nos autos.

O despacho proferido ref. 44, determinou a intimação pessoal do autor, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para apresentar atual endereço da requerida.

Em ref. 48 foi acostado aos autos o mandado de intimação, com diligência 

negativa de intimação da parte autora.

Instado à manifestação do representando do Ministério Público (ref. 53) 

opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito, por abandono da 

causa.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte autora abandonou a causa por 

mais de 30 (trinta) dias, sendo esta devidamente intimada, para se 

manifestar nos autos, o que não ocorreu.

É certo que essa atitude esvazia o conteúdo da ação, fato que deve ser 

tomado em consideração pelo julgador no momento de proferir sentença.

Se o autor apesar de devidamente intimado, a realizar os atos e diligências 

que lhe competir, este deixar decorrer o prazo sem promover o 

determinado, os autos serão extintos sem julgamento do mérito, conforme 

o artigo 485, inciso III do Código do Processo Civil.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos constam, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no 

artigo 485, inciso III, do Código Processo Civil.

Sem custas.

Transitada em julgado, e adotadas as providências necessárias, 

arquive-se, com as cautelas necessárias.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51299 Nr: 1129-69.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Costa Almeida da Silva, NCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jucelino Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvana Elizabeth Santiago 

Gonçalves - OAB:MT/18.824-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janaina Emanuele Muller 

Barbosa - OAB:17812

 Vistos etc.

Tendo em vista que logrei êxito em encontrar novo endereço do requerido 

em pesquisa ao sistema INFOJUD, determino sua citação, com a mesma 

finalidade do teor de ref. 61, nos endereços: RUA DOS ESTUDANTES, Nº 

64 – PEDRA PRETA – MT – CEP 78795000.

Caso a citação for negativa, intime-se a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51270 Nr: 1118-40.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariledi Araujo Coelho Philippi, Wellington Paiva 

Damascena, Krislayne de Lima Prado, Oscar Adriel Teodoro, Krislayne de 

Lima Prado ME, Optimus Informática e Internet Ltda ME, Amilton Duarte 

Lopes, Wellington Paiva Damascena & Cia Ltda – ME, André Teodoro de 

Menezes, Elizeu Adriano Teodoro de Menezes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Fernando Ferreira Silva Becker - OAB:MT/17.905, 

Glicya de Oliveira Theodoro Lima - OAB:19.045

 Vistos etc.

Acolho a cota do Ministério Público de ref. 90

Diante da juntada da Carta Precatória de ref. 83, e, em pesquisa ao 

sistema INFOJUD, logrei êxito em encontrar novos endereços dos 

requeridos.

Determino suas citações, por meio de carta precatória, nos seguintes 

endereços:

 OPTIMUS INFORMATICA E INTERNET LTDA - RUA OSMAR OLIVEIRA 

GUIMARAES, Nº 26 – JARDIM PINHEIRAO – PARANATINGA – MT – CEP 

78870000 – TELEFONE (66) 3573-2142.

ANDRE TEODORO DE MENEZES – OSMAR OLIVEIRA GUIMARAES, Nº 26 – 

JARDIM PINHEIRAO – PARANATINGA – MT – CEP 78870000.

ELISEU ADRIANO TEODORO DE MENEZES – DOS EXPEDICIONARIOS, Nº 

26 – CASTELANDIA – PRIMAVERA DO LESTE – MT – CEP 78850000 e 

AVENIDA TANCREDO NEVES 1135 APTO 206 - PRIMAVERA DO LESTE – 

MT – CEP 78850000 – TELEFONE (66) 99995-6801.

Caso as citações forem negativas, intime-se o Ministério Público para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Certifique se a contestação juntada em ref. 95 é tempestiva.

Tendo em vista que os requeridos Mariledi Araújo Coelho Philippi, 

Welington Paiva Damascena, Welington Paiva Damascena ME, Krislayne 

Lima Prado, Krislayne Lima Prado – ME e Amilton Duarte Lopes, todos 

citados pessoalmentes, não apresentaram contestação, razão pela qual, 

decreto a revelia deles, com fulcro no artigo 344, do Código de Processo 

Civil, devendo o presente feito prosseguir sem as suas intimações, 

podendo intervirem no processo em qualquer fase, recebendo-o no 

estado em que se encontrarem, fluindo os seus prazos da data de 

publicação do ato decisório no órgão oficial (art. 346, CPC).

Expeça-se Carta Precatória.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 17 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 47333 Nr: 1965-76.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CORREA DA SILVA - 

OAB:22655/O

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, 

para ABSOLVER o Acusado Alessandro da Silva, da imputação descrita 

no artigo 180, §2º do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Ante os serviços prestados pelo advogado 

nomeado Dr. Edson Corrêa da Silva, inscrito na OAB/MT sob nº 22.655, 

arbitro os honorários advocatícios em 03 (três) URH, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as anotações e comunicações de praxe.Sem custas.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências.Pedra Preta-MT, 13 de janeiro de 

2020.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49115 Nr: 282-67.2015.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Fibra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvanei Ribeiro da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Kaazuyoshi Kawasaki - 

OAB:17.555-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito:

1- Intimação da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o 

pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para cumprimento do 

mandado de penhora a ser expedido, devendo emitir a guia pelo Sistema 

de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento e a guia aos autos para posterior juntada. Em caso de dúvidas 

quanto a não localização do endereço na planilha de zoneamento, entrar 

em contato com a Central de Mandados desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52935 Nr: 81-41.2016.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Almeida do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARQUES ANTONIO DA SILVA - 

OAB:18565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do 

INSS - Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Maria Almeida do 

Amaral em face do Instituto Nacional do Seguro Social, devidamente 

qualificados nos autos.

Às ref. 65 e 66 foram expedidas as requisições de pequeno valor para o 

pagamento do débito, sendo depositado nos autos, conforme ref. 76 e 77.

A exequente peticionou em ref. 79 requerendo o levantamento dos valores 

depositados nos autos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

Assim sendo, o presente cumprimento deve ser extinto, vez que o objeto 

desta execução já foi pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento do débito pelo executado.

Sem custas.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 21 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71261 Nr: 2009-56.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECD, MJBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Elson Valeriano Junior - 

OAB:MT/21.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

SENTENÇA

Trata-se de Ação de Execução de Alimentos no rito de prisão, interposta 

por ELOÍSA CORRÊA DAMACENA, nestes autos representada por Mara 

Joelma Batista Corrêa, em face de MARK LUIZ DAMACENA, devidamente 

qualificados nos autos.

Devidamente citado e intimado para pagar o débito alimentar, o executado 

se manteve desidioso com a ordem nada se manifestando nos autos, 

conforme certidão de ref. 35.

Em petição de ref. 36, a parte a exequente informa que o executado após 

sua citação não realizou o pagamento das pensões alimentícias em atraso, 

motivo pelo qual, requer a parte exequente a decretação da prisão civil do 

executado.

Em decisão proferida em ref:38 foi decretada a prisão civil do executado, 

ante a falta de pagamento das prestações alimentícias apesar de 

regularmente citado para pagar o débito.

Em ref. 59 a autora informou que o executado efetuou o pagamento de 

toda a pensão alimentícia em atraso, juntando o recebo de pagamento.

Vieram-me os autos conclusos.

Eis o relatório.

 Fundamento. Decido.

As partes são legítimas e bem representadas, presentes estando os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

A presente ação deve ser extinta, vez que o objeto desta execução já foi 

pago.

Satisfeito o credor, exaurida está a função jurisdicional.

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, julgo extinto o presente 

feito, com resolução de mérito, em face do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, em decorrência do pagamento da dívida pelo executado.

Diante da quitação do débito perpetrado, expeça-se o contramandado de 

prisão do executado Mark Luiz Damacena.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 60199 Nr: 444-91.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Otonio da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Getulio Baldoino da Silva 
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Terra Junior - OAB:MT/15.193

 Vistos etc.

Determino a intimação do réu para tomar inteiro teor da sentença proferida 

em Ref: 84.

 Após, com a intimação do réu, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, 

art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 16 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49311 Nr: 354-54.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaucard S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilza Duarte da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:OAB/MT 11877A, Francisco Duque Dabus - OAB:248505/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da petição de ref. 28, requerendo a substituição processual, 

INDEFIRO visto que não teve o consentimento expresso da parte 

executada.

No entanto, ante comprovação do disposto no §2º do artigo 109 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pleito de habilitação litisconsorcial, 

determinando a habilitação da Renova Companhia Securitizadora de 

Crédito Financeiros S/A como assistente litisconsorcial do Banco Itaucard 

S.A., incluindo o seu advogado para receber as intimações.

Intime-se a parte autora, bem como o assistente litisconsorcial, 

pessoalmente, por meio de carta, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do processo por abandono, sem resolução do mérito.

Após, decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os 

autos conclusos.

Ciência às partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 20 de janeiro de 2020.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67088 Nr: 342-35.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Cesar do Couto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:MT/19363

 S E N T E N Ç A

Vistos etc.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei 9.099/1995.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de Ação Penal em desfavor do réu PAULO CESAR DO COUTO, 

devidamente qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime 

previsto no artigo 50 da Lei n° 9605/98.

Analisando os autos, verifica-se que fora ofertada transação penal ao 

autor do fato, tendo o réu aceito a medida imposta, em petição de ref. 09.

Conforme se vislumbra nos autos, o acusado cumpriu integralmente com 

as condições impostas, na transação penal ofertada acostada aos autos.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do autor do fato.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do autor do fato PAULO 

CEZAR DO COUTO, já devidamente qualificado nos autos, em face do 

cumprimento integral das condições impostas na transação penal, com 

observação do artigo 84, parágrafo único, da Lei n° 9.099/95.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas devidas e comunicações de 

praxe, arquivando-se o feito.

Sem custas.

Cientifique-se o Ministério Público e à defesa.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 16 de janeiro de 2020.

 Márcio Rogério Martins

Juiz de direito

Comarca de Poconé

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001465-96.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

OURINHOS MINERACAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI OAB - MT0008619A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA: audiência de CONCILIAÇÃO, para o dia 18 

de fevereiro de 2020, às 10h 00min. LOCAL DA AUDIÊNCIA: Endereço do 

Fórum: Avenida Dom Aquino -. Nº 372, Bairro: Centro, Cidade: Poconé-MT, 

CEP: 78.175-000, Telefone(s): 065 3345-1507/2022, 065 3345-1919.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162289 Nr: 5041-51.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Municipio de Poconé 

-MT, Secretaria Municipal de Saúde de Pocone-MT, Secretaria do Estado 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE NUNES LEAL - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO E ENCAMINHANDO cópia da decisão de ref. 33, ao Sr. 

Secretário Estadual de Saúde. DEVENDO ser informado nos autos o 

cumprimento da medida liminar deferida nos autos, em descumprimento à 

determinação judicial. Assim, nos termos do art. 297 do CPC, já 

encontra-se DETERMINADO que os requeridos - O ESTADO DE MATO 

GROSSO, cumpra com a decisão judicial de ref. 4, ratificada pela presente 

sentença, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de 

bloqueio, via sistema BacenJud, de valores existentes nas contas dos 

requeridos, com o fim de satisfação da obrigação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002098-10.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LAYON GUIA MARCHIORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SOUZA MOREIRA OAB - MT24758/O-O (ADVOGADO(A))

DANNYELY MESSIAS DE SOUZA OAB - MT24720/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYRES LUIZ DE ARANTES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0015547A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

1002098-10.2019.8.11.0028. REQUERENTE: LAYON GUIA MARCHIORI 

REQUERIDO: AYRES LUIZ DE ARANTES VISTOS, Considerando a 

comprovação da impossibilidade do requerido em comparecer a audiência 

mediante atestado médico, DEFIRO o pedido de redesignação. 

Encaminhem-se os autos a Sra. Conciliadora para designação de nova 

data. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016821-17.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE GOMES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000606-51.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FIGUEIREDO DA SILVA BRENNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAMIR LUIZ BRENNER OAB - MT11326/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-10.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR PAES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-46.2019.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT14994-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012507-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ MANOEL CONRADO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Adriane de Lima Martins OAB - MT20818/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010250-93.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO LUIZ DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010455-93.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EVELA ROSARIA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

CONCEICAO FABIANE DA SILVA OAB - MT26259/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos 

para que as partes tomem conhecimento do retorno dos autos da Turma 

Recursal adotando as providências necessárias

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013852-92.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDER TADASHI BABATA OAB - MT12003-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

KATIA RODRIGUES OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ DESPACHO Processo: 

8013852-92.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JANDER TADASHI BABATA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO VISTOS, O processo 

encontra-se em fase de cumprimento de sentença. Procedam as 

alterações necessárias. Intime-se o executado, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, quite o débito integralmente, sob pena de aplicação da multa 

do art. 523 do CPC/2015, além da penhora de tantos bens quantos bastem 

para a satisfação do débito. Não efetuado o pagamento, ao cálculo do 

valor da multa. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-06.2020.8.11.0028
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Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA MARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI OAB - SP170025-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000059-06.2020.8.11.0028 POLO ATIVO:LUIZA MARINA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARTA ROSA DE 

AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação Juizado Poconé 

Data: 04/03/2020 Hora: 13:00 , no endereço: Av. Dom Aquino, 372, 

CENTRO, POCONÉ - MT - CEP: 78175-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 1/2020-PGA

O Doutor Rafael Depra Panichella, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, etc...

R E S O L V E

Lotar a servidora Nilza Rodrigues Gonçalves, matrícula nº 8906, Auxiliar 

Judiciário, na Vara Única/Juizado Especial da Comarca de Porto dos 

Gaúchos/MT, a partir desta data.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

 Porto dos Gaúchos, 22 de Janeiro de 2020.

Rafael Depra Panichella

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000052-41.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. S. (REQUERENTE)

E. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 1000052-41.2020.8.11.0019. 

REQUERENTE: EVALDO MARTINS CRUZ, JEANE PEREIRA SANTOS Vistos. 

Cuida-se de Ação de Divórcio Consensual de EVALDO MARTINS CRUZ e 

JEANE PEREIRA SANTOS CRUZ, ambos já devidamente qualificados nos 

autos. Narra a inicial que os requerentes contraíram matrimônio em 

09/02/2018, conforme certidão de casamento acostada na inicial, sob o 

regime de Comunhão Parcial de Bens. Os autores resolveram pela 

separação há 03 (três) meses. O casal não teve filhos, bem como os bens 

adquiridos durante o relacionamento conjugal já foram partilhados 

amigavelmente. Os autos vieram-me conclusos para sentença. É relato do 

necessário. Fundamento e decido. Analisando o mérito da ação, entendo 

que a pretensão dos requerentes merece guarida, senão vejamos. A 

Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da 

Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação: “§ 6º o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. Ora, pela leitura do 

novel dispositivo constitucional transcrito, observa-se que doravante, para 

a dissolução do vínculo matrimonial, através da decretação do divórcio, foi 

suprimida a exigência de prazo de separação de fato e afigura-se 

desnecessária a aferição do elemento objetivo (culpa ou dolo). Face às 

considerações aduzidas e, de acordo com o ordenamento jurídico em 

vigor, o único fundamento para a decretação do divórcio é a falência 

afetiva da relação conjugal. “In Casu”, tal requisito restou devidamente 

comprovado, posto que ambos os cônjuges afirmaram o fim da relação e 

manifestaram de forma consensual a pretensão em dissolver o vínculo 

matrimonial. Consigne que do acordo entabulado pelas partes não restam 

quaisquer indícios de burla à legislação ou causação de danos aos 

interessados ou a terceiros. Desta feita, a decretação do divórcio é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado 

pelas partes, e assim, DECRETO o Divórcio dos requerentes, o que resulta 

na dissolução do vínculo matrimonial, com fundamento no artigo 226, § 6º 

da Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66/2010. A Requerente voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja; JEANE PEREIRA SANTOS. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

Processo com Resolução do Mérito, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil 

competente para a devida averbação. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas, eis que DEFIRO o 

pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 98 e seus incisos, 

do CPC. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios em favor do causídico nomeado para funcionar como 

advogado dativo dos requerentes, arbitrando em seu favor o equivalente a 

5 (cinco) URH. Expeça-se certidão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Às Providências. 

Porto dos Gaúchos/MT, 20 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito em Cumulação

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000052-41.2020.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. S. (REQUERENTE)

E. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS SENTENÇA Processo: 1000052-41.2020.8.11.0019. 

REQUERENTE: EVALDO MARTINS CRUZ, JEANE PEREIRA SANTOS Vistos. 

Cuida-se de Ação de Divórcio Consensual de EVALDO MARTINS CRUZ e 

JEANE PEREIRA SANTOS CRUZ, ambos já devidamente qualificados nos 

autos. Narra a inicial que os requerentes contraíram matrimônio em 

09/02/2018, conforme certidão de casamento acostada na inicial, sob o 

regime de Comunhão Parcial de Bens. Os autores resolveram pela 

separação há 03 (três) meses. O casal não teve filhos, bem como os bens 

adquiridos durante o relacionamento conjugal já foram partilhados 

amigavelmente. Os autos vieram-me conclusos para sentença. É relato do 

necessário. Fundamento e decido. Analisando o mérito da ação, entendo 

que a pretensão dos requerentes merece guarida, senão vejamos. A 

Emenda Constitucional nº 66/2010 alterou o parágrafo 6º do artigo 226 da 

Constituição Federal, que passou a ter a seguinte redação: “§ 6º o 

casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”. Ora, pela leitura do 

novel dispositivo constitucional transcrito, observa-se que doravante, para 

a dissolução do vínculo matrimonial, através da decretação do divórcio, foi 

suprimida a exigência de prazo de separação de fato e afigura-se 

desnecessária a aferição do elemento objetivo (culpa ou dolo). Face às 

considerações aduzidas e, de acordo com o ordenamento jurídico em 

vigor, o único fundamento para a decretação do divórcio é a falência 

afetiva da relação conjugal. “In Casu”, tal requisito restou devidamente 

comprovado, posto que ambos os cônjuges afirmaram o fim da relação e 

manifestaram de forma consensual a pretensão em dissolver o vínculo 

matrimonial. Consigne que do acordo entabulado pelas partes não restam 

quaisquer indícios de burla à legislação ou causação de danos aos 

interessados ou a terceiros. Desta feita, a decretação do divórcio é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado 

pelas partes, e assim, DECRETO o Divórcio dos requerentes, o que resulta 

na dissolução do vínculo matrimonial, com fundamento no artigo 226, § 6º 

da Constituição Federal, com a redação alterada pela Emenda 

Constitucional nº 66/2010. A Requerente voltará a usar o nome de solteira, 

qual seja; JEANE PEREIRA SANTOS. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o 

Processo com Resolução do Mérito, com fundamento no artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil. Expeça-se ofício ao Cartório de Registro Civil 

competente para a devida averbação. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas, eis que DEFIRO o 
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pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do artigo 98 e seus incisos, 

do CPC. Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios em favor do causídico nomeado para funcionar como 

advogado dativo dos requerentes, arbitrando em seu favor o equivalente a 

5 (cinco) URH. Expeça-se certidão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Às Providências. 

Porto dos Gaúchos/MT, 20 de janeiro de 2020. Rafael Depra Panichella 

Juiz de Direito em Cumulação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000020-70.2019.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME AUGUSTO MARANGONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ALESSANDRA ROSSI GEGLINI OAB - MT0010914A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

DOS GAÚCHOS Autos: 1000020-70.2019.8.11.0019 Assunto: 

[Restabelecimento] Autor: JAIME AUGUSTO MARANGONI Requerido: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

Ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, com pedido de antecipação de tutela, 

proposta por Jaime Augusto Marangoni, em face de Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, todos devidamente qualificados nos autos. A 

advogada da parte autora informou ao id 22599141, que o requerente 

Jaime Augusto Marangoni, veio a óbito, consoante certidão de id 

22599157. Estabelece o art. 110 do CPC, que ocorrendo a morte de 

qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus 

sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º. Nesse sentido, 

dispõe o art. 313, §2º, II, do CPC/15, in verbis: “Art. 313. Suspende-se o 

processo: (omissis) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em 

litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, 

se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais 

adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e 

promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de 

extinção do processo sem resolução de mérito.” Além disso, embora tenha 

a douta advoga pleiteado pela desistência da presente ação, a causídica 

não mais detém poderes para representar o falecido, conforme disciplina o 

art. 682 do CC, vejamos: "Art. 682. Cessa o mandato: (...) II - pela morte ou 

interdição de uma das partes; (...)" Desse modo, constatado o falecimento 

da parte autora, verifica-se a falta de capacidade postulatória da 

advogada. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA. 

AUTOR FALECIDO ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA 

ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO MANDATO. INCAPACIDADE PARA SER PARTE. 

ILEGITIMIDADE PARA O PROCESSO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 

TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. A morte 

do mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato, nos termos 

do art. 1316, II do CC de 1916 ou do art. 682, II do CC de 2002. 2. O art. 

1321 do Código Civil de 1916 destina-se, ordinariamente, aos mandatos 

extrajudiciais em que os interesses das partes e de terceiros são 

convergentes e não ao mandato judicial, como no presente feito, em que o 

terceiro - demandado na ação de conhecimento - deseja, em realidade, 

resistir à pretensão do falecido mandante. 3. Por sua vez, o Código Civil de 

2002 em seu art. 692, expressamente, dispôs que o mandato judicial é 

regulado pela legislação processual e a solução encontrada no âmbito 

processual não difere da que prevista no art. 682, II do CC de 2002 (art. 

1316, II do CC de 1916), isto é, os efeitos do mandato extinguem-se com a 

morte, razão pela qual se o outorgante do mandato falecer antes do 

ajuizamento da ação, este contrato estará extinto, devendo ser 

outorgados novos poderes pelo inventariante ao advogado, agora em 

nome do espólio (art. 12, V do CPC), sob pena de extinção do processo 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, VI do CPC. 4. Nos casos 

de morte da parte no curso do processo, também a jurisprudência desta 

Corte é no sentido de que a suspensão é automática, a decisão tem efeito 

ex tunc e eventuais atos praticados após o falecimento são nulas em 

razão da mesma causa: a morte do mandante extingue automaticamente 

os efeitos do mandato. Nesse sentido: REsp n. 270.191/SP, Terceira 

Turma, Rel. Ministro Ari Pargendler, Rel. p/ Acórdão Ministro Carlos Alberto 

Menezes Direito, DJ de 8/4/2002 e EREsp n. 270.191/SP, Corte Especial, 

Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, DJ de 20/9/2004. Da mesma 

forma, recente decisão do Ministro Celso de Mello no AgReg. no Recurso 

Extraordinário com Agravo no. 707037/MT , publicado no DJE no. 214, 

29/10/12. 5. A morte do autor anteriormente à propositura da demanda de 

conhecimento é, portanto, fato jurídico relevante para se declarar a 

inexistência do processo judicial em relação a ele, eis que a relação 

processual não se angularizou, nunca existiu, não se formou validamente, 

à míngua da capacidade daquele autor para ser parte e, por conseguinte, 

extinguiu-se, ao mesmo tempo, o mandato outorgado ao advogado, 

carecendo a relação processual de pressuposto de desenvolvimento 

válido e regular, qual seja, aquele relativo à capacidade postulatória. 

Nesse sentido: AR n. 3.285/SC, Terceira Seção, Rel. Ministro Nilson 

Naves, Rel. p/ Acórdão Ministro Felix Fischer, DJe de 8/10/2010. (g.n.) 

Embargos infringentes não providos." (STJ, EAR 3358/SC, Embargos 

Infringentes Em Ação Rescisória, 3ª Seção, Rel. Ministro Gurgel De Faria, 

Rel. para o Acórdão Ministro Felix Fischer, j. em 10.12.2014, DJe 

04.02.2015) É esse também o entendimento do Tribunal Regional Federal 

da 3ª Região, vejamos: PREVIDENCIÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA 

NO CURSO DO PROCESSO. MANDADO. EXTINÇÃO. FALTA DE 

CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. 1. No caso dos 

autos, o MM. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito, 

atendendo ao pedido formulado pelo procurador da parte autora (fl. 185). 

2. Em que pese o instrumento de procuração tenha sido firmado em vida 

pela parte autora, em 23/09/2013 (fl. 10), os efeitos do mandato 

extinguiram-se com a sua morte, nos termos do art. 682, II, do Código Civil, 

de modo que o causídico não mais detinha poderes para representá-la. . 

De tal modo, constatado o falecimento da parte autora, verifica-se a falta 

de capacidade postulatória do advogado. 3. No caso de morte da parte no 

curso do processo, como na hipótese, também a jurisprudência desta 

corte é no sentido de que a suspensão é automática, ou seja, a morte do 

mandante extingue automaticamente os efeitos do mandato. 4. Cabe 

ressaltar que, como ocorreu o falecimento da parte autora no curso do 

processo, viabiliza, por conseguinte, a habilitação de eventuais herdeiros 

que possam dar regular prosseguimento ao feito. 5. Constatada a 

existência de vício insanável, de rigor a anulação da sentença, 

determinando o retorno dos autos ao juízo de origem. 6. Apelação provida. 

Sentença anulada. (TRF 3ª Região, DÉCIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO 

CÍVEL - 2208929 - 0040697-58.2016.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR 

FEDERAL NELSON PORFIRIO, julgado em 05/06/2018, e-DJF3 Judicial 1 

DATA:14/06/2018). Negritei. Somado: "PROCESSO CIVIL. 

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. RESTABELECIMENTO. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ÓBITO DO AUTOR ANTES DO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. 

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. A matéria de ordem pública pode ser 

conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme preleciona o 

§ 3º, do Art. 485, do CPC, e constatada a existência de vício insanável, 

que obsta a formação da relação processual válida, há que ser decreta da 

extinção do feito, sem resolução do mérito. 3. Ausente o pressuposto 

processual subjetivo para a constituição válida e regular do processo, 

ante a incapacidade jurídica do demandante, sendo irrelevante a 

comprovação do prévio requerimento administrativo do benefício. 4. "A 

morte do autor anteriormente à propositura da demanda de conhecimento 

é, portanto, fato jurídico relevante para se declarar a inexistência do 

processo judicial em relação a ele, eis que a relação processual não se 

angularizou, nunca existiu, não se formou validamente, à míngua da 

capacidade daquele autor para ser parte e, por conseguinte, extinguiu-se, 

ao mesmo tempo, o mandato outorgado ao advogado, carecendo a relação 

processual de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, qual seja, 

aquele relativo à capacidade postulatória." Precedente do STJ. 5. 

Apelação não conhecida." (TRF-3, AC nº 0013956-78.2016.4.03.9999/SP, 

10ª Turma, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. em 09.08.2016, DJe em 

18.08.16). Negritei No caso de morte da parte no curso do processo, como 

na hipótese, a suspensão é automática, ou seja, a morte do mandante 

extingue automaticamente os efeitos do mandato. Cabe ressaltar que, 

como ocorreu o falecimento da parte autora no curso do processo, 

viabiliza, por conseguinte, a habilitação de eventuais herdeiros que 

possam dar regular prosseguimento ao feito. Assim sendo, intime-se douta 
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advogada para que regularize o polo ativo da demanda, tomando as 

providências que se fizerem necessárias. Destarte, nos termos do art. 

313, I, e art. 221, caput, ambos do CPC/2015, determino a suspensão dos 

presentes autos, pelo prazo de 06 (seis) meses, devendo os autos 

aguardarem no arquivo provisório. Após, certifique-se e voltem conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Porto dos Gaúchos-MT, 22 de janeiro de 2020 

RAFAEL DEPRA PANICHELLA Juiz de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001593-23.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. F. C. E. I. D. C. L. -. E. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA PAGAMENTO de complementação 

de diligência do Oficial de Justiça: '' [...] Considerando que, para o 

cumprimento do mandado, este oficial deslocou-se por 05 vezes, bem 

como a parte autora ter efetuado o pagamento de 02 diligências, requeiro 

o pagamento da complementação de diligência no valor de R$ 534,60 

(quinhentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos), através do link: 

arrecadacao.tjmt.jus.br, devendo ser indicado este oficial de justiça 

subscritor, para recebimento dos valores, tudo conforme determina o 

Provimento nº. 7/2017-CGJ."

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 85662 Nr: 6546-18.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANÇÃO DE ALMEIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para pagamento de complementação de 

diligência do Oficial de Justiça: ''[...] Tendo em vista que este Oficial de 

Justiça percorreu 480km (ida e volta) para realizar as diligências acima 

mencionadas (03 diligências), bem como ter a parte autora depositado o 

valor de 01 diligência para a zona urbana (R$ 12,60), solicito a 

complementação da diligência, no valor de R$ 1.866,90 (hum mil, 

oitocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), que deverá ser 

paga mediante guia disponibilizada no link: http://arrecadacao.tjmt.jus.br, 

devendo ser indicado o oficial subscritor desta certidão, para recebimento 

dos valores, tudo conforme determina o Provimento nº 7/2017-CGJ."

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001833-12.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

M. V. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO DA SILVA MACHADO OAB - MT0017908A (ADVOGADO(A))

ANNE GABRIELLE DIAS ARAUJO OAB - 703.374.101-43 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. N. T. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAONI DA SILVA PIAGEM OAB - MT27154/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001833-12.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte requerida, por meio de seu advogado, para 

apresentar manifestação em relação à contraproposta de acordo 

oferecida, conforme manifestação de ID 27338432, no prazo de 15 

(quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 21 de janeiro de 2020. Alexsandro 

Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001329-06.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR VIEIRA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 21 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001328-21.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIJAN DE SOUSA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 21 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000415-39.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

NEUSA PEREIRA NEVES MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFRESA PREFEITURA MUNICIPAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 21 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001022-52.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DIVINA MATOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE BRADESCO DE SEGUROS (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 21 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000727-15.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

N V GOMES & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MTSAT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE SOBREIRA DIAS LOPES OAB - MG120242 (ADVOGADO(A))

RENATA COSSO SCHUTTENBERG OAB - MG172663 (ADVOGADO(A))

RODRIGO COSSO PIMENTA OAB - MG131487 (ADVOGADO(A))

FELIPE COSSO PIMENTA OAB - MG129980 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 21 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002096-44.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 22 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002534-70.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DIVINO DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 22 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001622-73.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. R. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHEUS ROOS OAB - MT0019739A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 22 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002172-68.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GONCALVES DA CUNHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 22 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000872-71.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

JOSAFA MORAES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA OAB - MT0020613S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SILVIA GOMES PARENTE SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUANA COSTA LICO OAB - MT25670/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico 

que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de proceder a intimação da parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 22 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000265-92.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL 

RONDONIENSE - SICOOB CREDIP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEL NUNES DE ANDRADE OAB - RO1586 (ADVOGADO(A))

EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS OAB - RO2930 (ADVOGADO(A))

GEISIELI DA SILVA ALVES OAB - RO9343 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. S. S. VILELA EIRELI - ME (REU)

VONIVALDO GOMES DOS SANTOS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000265-92.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para manifestar sobre o resultado do AR 

Devolvido, juntado no ID 28258279, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto 

Alegre do Norte, 22 de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000589-82.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA OAB - SP27141 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MARLI WINTER (EXECUTADO)

GUIDO SCHMIDT (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1000589-82.2018.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, considerando o decurso de prazo razoável desde a 

expedição da carta de citação, sem que tenha havido a devolução do AR 

pelos Correios, impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

proceder a intimação da parte autora para apresentar manifestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias, promovendo o regular andamento da marcha 

processual. Porto Alegre do Norte, 22 de janeiro de 2020. Alexsandro 

Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001448-64.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PEREIRA DE SOUZA (REU)

JOAO PEREIRA DE SOUZA & CIA LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PORTO ALEGRE DO NORTE Processo n. 1001448-64.2019.8.11.0059 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Certifico que, nos termos do art. 482, 

VI da CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder 

a intimação da parte autora para apresentar manifestação em 

prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias. Porto Alegre do Norte, 22 

de janeiro de 2020. Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57326 Nr: 1734-98.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÁRIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benival Alves da Silva, vulgo "Beni"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SOARES CARVALHO - 

OAB:16086, FRANCISCO DA SILVA CARVALHO - OAB:OAB/AL4568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - 

OAB:14169, Raphael Naves Dias - OAB:14847/MT

 Defiro o pedido contido no item "2", razão pela qual deve a Secretaria 

providenciar o necessário a fim de que os advogadosFrancisco da Silva 

Carvalho (OAB/AL 4.568) e Eduardo Soares Carvalho (OAB/AL 16.086) 

sejam cadastrados no processo.

Ademais, determino seja cumprida a decisão proferida anteriormente 

(referência 64).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 55859 Nr: 914-79.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO ESTRELA, GIBRAN DIEGO DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007 – CGJ/MT, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento das taxas e custas devidas 

para distribuição da carta precatória de citação junto ao Juízo Deprecado 

(Jaraguá-GO), juntando nos autos o comprovante de pagamento ou para 

que compareça na Secretaria da 2ª Vara desta Comarca, e retire a Carta 

Precatória expedida nos autos, providenciando a distribuição da mesma no 

Juízo deprecado.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 57002 Nr: 1584-20.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E FRANCO LTDA ME, HOZANA 

MARIA DOS SANTOS, JOÃO DE FREITAS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SANTOS E FRANCO LTDA ME, CNPJ: 

14404423000181, atualmente em local incerto e não sabido HOZANA 

MARIA DOS SANTOS, Cpf: 89882495168, natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido JOÃO DE FREITAS 

NETO, Cpf: 06099319115, separado(a) judicialmente. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: O exequente, Banco Bradesco, ajuizou a presente ação 

de execução em desfavor dos executados, acima qualificados, 

informando que firmou com os executados, em 25/10/2013, uma Cédula de 

Crédito Bancário Emprestimo, no valor de R$ 11.892,66, para pagamento 

em 24 parcelas menais, vencendo-se a primeira em 25/11/2013, mais 

juros. Aduz que os executados não pagaram a parcela que se venceu em 

25/12/2013 e as seguintes, encontrando-se em mora, desde então. 

Requereu a citação dos executados para pagamento do débito 

exequendo, atualizado na data da propositura da ação, em R$ 15.118,28.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 16.630,11 - Valor 

Atualizado: R$ 15.118,28 - Valor Honorários: R$ 1.511,83

Despacho/Decisão: DECISÃODefiro o pedido contido à referência 89, nos 

termos do artigo 246, inciso IV e artigo 256, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil . Expeça-se edital de citação pelo prazo de 30 (trinta) dias 

(art. 257, inciso III, Código de Processo Civil). Transcorrido o prazo supra 

“in albis”, certifique-se e nomeio como curador especial o Dr. Carlos 

Roberto Ribeiro Filho OAB n.22160-B, o qual deverá ser intimado para 

apresentação do necessário.Após, tornem conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Alexsandro Carvalho, 

digitei.

Porto Alegre do Norte, 21 de janeiro de 2020

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 57109 Nr: 1642-23.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo de Morais Almeida Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 056/2007 -CGJ, 

impulsiono os autos, para intimar a parte autora, por meio de seu 

advogado, para providenciar o pagamento da diligência do (a) oficial(a) de 

Justiça, a fim de possibilitar a expedição e cumprimento do mandado de 

citação, penhora e avaliação nos autos, devendo as guias serem emitidas 

junto ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se a 
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guia para o cumprimento do mandado na zona do endereço do executado, 

indicado nos autos.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 66091 Nr: 1758-92.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. B. B. REIS - COMÉRCIO, ANILDA BEZERRA 

BARBOSA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): A. B. B. REIS - COMÉRCIO, CNPJ: 

06981531000199 e atualmente em local incerto e não sabido ANILDA 

BEZERRA BARBOSA REIS, Cpf: 50290959187. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 25/05/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de A. B. B. REIS - COMÉRCIO e 

ANILDA BEZERRA BARBOSA REIS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de OMISSÃO DE ENTREGA DE ARQUIVOS DO 

SINTEGRA - GIDI, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 20146951/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/05/2014

 - Valor Total: R$ 181.762,20 - Valor Atualizado: R$ 165.238,35 - Valor 

Honorários: R$ 16.523,83

Despacho/Decisão: Vistos em correição, etcPrimeiramente, esclareço que 

deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 334 do CPC, 

visto que como de praxe e conforme se extrai da própria experiência das 

conciliações a respeito da matéria versada nos presentes autos, resta 

demonstrado que a fazenda pública estadual não tem por hábito ou regra 

transacionar, o que inviabilizaria eventual expediente conciliatório, que se 

resumiria em morosidade processual, atentando, ainda, contra os 

princípios da celeridade e da economia processual.1. Recebo a petição 

inicial e determino (na seguinte ordem):I – Citação do devedor (a), pelas 

sucessivas modalidades previstas no Art. 8º, da LEF – Lei n.º 6.830/80;II – 

Penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de 

depósito ou fiança;III – Arresto, se o (a) executado (a) não tiver domicílio 

ou dele se ocultar;IV – Registro da penhora ou arresto, 

independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, 

observado o disposto no art. 14 da Lei n.º 6.830/80 (LEF); eV – Avaliação 

dos bens penhorados ou arrestados.2. Intime-se o (a) cônjuge do 

Executado, caso a constrição recaia sobre bens imóveis.3. O (a) 

executado (a) será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida 

Ativa, ou garantir a execução, observado o seguinte (Art. 8º, da Lei n.º 

6.830/80):I – A citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se 

a Fazenda não requerer por outra forma;II – A citação considera-se feita 

na data da entrega da carta no endereço do (a) executado (a); ou se a 

data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da 

carta à agência postal;III – Se o aviso de recepção não retornar no prazo 

de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será 

feita por oficial de justiça ou por edital;IV – O edital de citação será afixado 

na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, 

como expediente judiciário, com o prazo máximo de 30 (trinta) dias, e 

conterá, apenas, a indicação do (a) exequente, o nome do devedor e dos 

co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o 

número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da 

sede do Juízo.4. Não ocorrendo o pagamento, nem a garantia da 

execução de que trata o art. 9º, da Lei n.º 6.830/80, a penhora poderá 

recair em qualquer bem do Executado, exceto os que a Lei declare 

absolutamente impenhoráveis (Art. 10, da Lei n.º 6.830/80).5. Consigne-se 

no mandado que o prazo para oferecimento de embargos, após seguro o 

Juízo, é de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova de 

fiança bancária ou da intimação da penhora (art. 16, incisos I, II e III, da 

LEF).6. Para o caso de pronto pagamento ou de não oferecimento de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor do débito exeqüendo atualizado.7. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Samara Coelho de 

Souza, digitei.

Porto Alegre do Norte, 21 de janeiro de 2020

Alexsandro Carvalho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002557-16.2019.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MOITINHA SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARITA PEREIRA ALVES OAB - MT10531/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1002557-16.2019.8.11.0059. 

AUTOR(A): DIVINO MOITINHA SOBRINHO REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Esclareço que deixo de designar audiência conciliatória, nos termos do art. 

334 do Código de Processo Civil, visto que como de praxe e conforme se 

extrai da própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos, resta demonstrado que a autarquia 

previdenciária não tem por hábito ou regra transacionar, não 

comparecendo sequer às audiências instrutórias, o que inviabilizaria 

eventual expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade 

processual, atentando, ainda, contra os princípios da celeridade e da 

economia processual. Cite-se a autarquia requerida, por intermédio de sua 

procuradoria (com envio dos autos), para, querendo, apresentar 

contestação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Porto 

Alegre do Norte/MT, quarta-feira, 21 de janeiro de 2020. Janaína Cristina 

de Almeida Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 110973 Nr: 8679-96.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcione Gomes de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS ROOS - 

OAB:19739/O

 Considerando a determinação oriunda da TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 

impulsiono os autos intimando a defesa do réu para providenciar as 

contarrazões do Recursos em Sentido Estrito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 107649 Nr: 6884-55.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diogo Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Armando Martins da Silva 

Neto - OAB:17974 -MT

 ANTE O EXPOSTO, pela fundamentação acima exposta, DEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva de DIOGO PEREIRA DA SILVA, 

mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares diversas da 

prisão (art. 319, do CPP): 1 – Comparecer a todos os atos do processo e 

manter seu endereço atualizado;2 – Proibição de ausentar-se da Comarca 

de Porto Alegre do Norte-MT, por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem 

prévia autorização judicial;3 – Proibição de cometer novos ilícitos 

penais.Cientifique-se o indiciado que o descumprimento das medidas 

impostas poderá acarretar, dentre outras consequências, o 

restabelecimento de sua prisão preventiva, conforme preceitua o art. 282, 

§4º do CPP. Expeça-se alvará de soltura em favor do acusado, salvo se 

por outro motivo deva permanecer preso. Ademais, verificado o 

cumprimento a diligência determinada na decisão proferida na ref. 69 

(juntada da mídia do circuito interno deste Fórum), determino a abertura de 

vista aos sujeitos processuais para no prazo de 05 dias, sucessivamente, 

apresentarem alegações finais escritas. O pedido constante na ref. 93 

restou prejudicado.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Intimem-se. 

Cumpra-se.De São Félix do Araguaia para Porto Alegre do Norte/MT, 22 de 

janeiro de 2020.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lucio Amarante

 Cod. Proc.: 115313 Nr: 2516-66.2019.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdineis Anastacio Sobrinho, alcunha 

"Neguinho", Carlos Pereira da Silva, vulgo "Baby"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499-0- MT, Nivaldo Pereira da Silva - OAB:17795/MT, TIAGO 

DA SILVA MACHADO - OAB:17908/O

 Nos termos da Legislação vigente e das normas da CNGC, impulsiono os 

autos para fins de INTIMAR as defesas dos acusados, por intermédio de 

seus advogados, para no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar as 

alegações finais.

Comarca de Porto Esperidião

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67729 Nr: 1405-27.2019.811.0098

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1405-27.2019.811.0098

Código nº 67729

1. Vistos.

2. Tendo em vista que a certidão de fls. 42 menciona que o requerido 

deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de sua defesa, 

decreto-lhe a revelia, em homenagem ao princípio constitucional da ampla 

defesa e contraditório, NOMEIO o douto Advogado Jorge Antônio 

Gonçalves Júnior, OAB/MT 24346-O, para acompanhar o feito, cujos 

honorários serão fixados conforme tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil, considerando os atos praticados no processo.

3. Intime-se o douto Advogado acerca da referida nomeação, ao passo 

que, não havendo objeção, abra-se vistas dos autos para pugnar o que 

achar de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 4. Após, conclusos com urgência.

 5. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 16 de dezembro de 2019.

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67730 Nr: 1406-12.2019.811.0098

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1406-12.2019.811.0098

Código nº 67730

1. Vistos.

2. Tendo em vista que a certidão de fls. 63 menciona que o requerido 

deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de sua defesa, 

decreto-lhe a revelia, em homenagem ao princípio constitucional da ampla 

defesa e contraditório, NOMEIO o douto Advogado Jorge Antônio 

Gonçalves Júnior, OAB/MT 24346-O, para acompanhar o feito, cujos 

honorários serão fixados conforme tabela da Ordem dos Advogados do 

Brasil, considerando os atos praticados no processo.

3. Intime-se o douto Advogado acerca da referida nomeação, ao passo 

que, não havendo objeção, abra-se vistas dos autos para pugnar o que 

achar de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 4. Após, conclusos com urgência.

 5. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 16 de dezembro de 2019.

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar F. Lima

 Cod. Proc.: 67731 Nr: 1407-94.2019.811.0098

 AÇÃO: Processo Administrativo Disciplinar em face de 

Servidor->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1407-94.2019.811.0098

Código nº 67731

1. Vistos.

2. Tendo em vista que a certidão de fls. 24 menciona que o requerido 

deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentação de sua defesa, 

decreto-lhe a revelia, em homenagem ao princípio constitucional da ampla 

defesa e contraditório, NOMEIO o douto Advogado Erykson Thyago Pereira 

da Silva, OAB/MT 22102-O, para acompanhar o feito, cujos honorários 

serão fixados conforme tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, 

considerando os atos praticados no processo.

3. Intime-se o douto Advogado acerca da referida nomeação, ao passo 

que, não havendo objeção, abra-se vistas dos autos para pugnar o que 

achar de direito no prazo de 10 (dez) dias.

 4. Após, conclusos com urgência.

 5. Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 16 de dezembro de 2019.

Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Juíza de Direito

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-93.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JUDITH DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 
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através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28165920.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000004-39.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES CARDOSO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28165938.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000715-78.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARILEIA CLAUDIA DOS SANTOS LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28165922.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000005-24.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA APARECIDA LEAL PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28165940.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000001-84.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MARTINS DEUSDARA TORQUATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28165924.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000008-76.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ODAIR TORRES GOMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28179963.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000007-91.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NORZELI VALADARES RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28179882.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-16.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

QUEILA RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28180435.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000011-31.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

POANY ALVES DIAS SAMPAIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28179989.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000010-46.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MURILO ORTIZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28179972.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-69.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO CASSIANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 
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através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28165936.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000015-68.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY BATISTA CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28180631.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000009-61.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

OSMELINA RIBEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28179971.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000014-83.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RITA MARIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28180602.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000013-98.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA DE MORAES GRESINGER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28180599.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000017-38.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR SURUBI GOMES CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28191913.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-75.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA GARCIA MEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28193107.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000023-45.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SUELY DA SILVA ROMEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28194008.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000022-60.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI APARECIDA DEUSDARA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28193476.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000018-23.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

RUTE VIEIRA DE SOUZA CARLOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28191923.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000020-90.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO ALVES BARBOSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 
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através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28192440.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000025-15.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA ORTIZ DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28195441.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000027-82.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA MACEDO FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28195460.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000006-09.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA OLIVEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28179868.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000024-30.2020.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SUZIMEIRE DA FONSECA ARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO (REU)

 

Por determinação da MMa. Juíza de Direito, Dra. Lílian Bartolazzi Laurindo 

Bianchini, impulsiono o feito com a finalidade de intimar a parte autora, 

através de seu Advogado constituído, para emendar a inicial, 

colacionando aos autos os comprovantes de hipossuficiência, no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do Despacho de Id. 28194032.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000192-66.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FRANCISCO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OTAVIO SIMPLICIO KUHN OAB - MT0014238A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCISCO DE QUEIROZ (REU)

 

Impulsiono o feito com a finalidade de INTIMAR Vossa Senhoria, na 

qualidade de Advogado da parte Autora, da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, 

designada para o dia 03/02/2020, às 13:30 horas, no edifício do Foro 

desta Comarca de Porto Esperidião, na sala de audiências de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000584-06.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ORACILDA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação de Id. 

27285227 é tempestiva. Assim, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar a parte autora para impugnar, caso queira, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. PORTO ESPERIDIÃO, 22 de janeiro de 2020 JOSE JOAO 

FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino Kubistchek, 49, Centro, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000584-06.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

ORACILDA DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER PERUCHI DE MATOS OAB - MT0009865A (ADVOGADO(A))

BRUNO RICCI GARCIA OAB - MT15078-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação de Id. 

27285227 é tempestiva. Assim, impulsiono o feito com a finalidade de 

intimar a parte autora para impugnar, caso queira, dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. PORTO ESPERIDIÃO, 22 de janeiro de 2020 JOSE JOAO 

FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino Kubistchek, 49, Centro, 

PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000588-43.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

DONIVON DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA TERESA BOUSADA DIAS KOSHIAMA OAB - MT0012685A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação de Id. 

27604044 é tempestiva. Assim, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora, através de sua Advogada constituída, para impugnar no prazo de 

15 (quinze) dias, caso queira. PORTO ESPERIDIÃO, 22 de janeiro de 2020 

JOSE JOAO FORNANCIARI NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA 

ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E INFORMAÇÕES: Rua Juscelino 

Kubistchek, 49, Centro, PORTO ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 

TELEFONE: (65) 32251583

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000585-88.2019.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

VENANCIO BARBOSA DA FONSECA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO GOMES CAMPOS OAB - MT24861/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE PORTO 

ESPERIDIÃO Certidão de Tempestividade Certifico que a Contestação 

apresentada pela parte Requerida é tempestiva. Assim, impulsiono o feito 

com a finalidade de intimar a parte autora, através de seu(a) Advogado(a) 
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constituído(a), para impugnar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias. 

PORTO ESPERIDIÃO, 22 de janeiro de 2020 JOSE JOAO FORNANCIARI 

NETO Técnico Judiciário SEDE DO VARA ÚNICA DE PORTO ESPERIDIÃO E 

INFORMAÇÕES: Rua Juscelino Kubistchek, 49, Centro, PORTO 

ESPERIDIÃO - MT - CEP: 78240-000 TELEFONE: (65) 32251583

Comarca de Querência

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N°. 4/2020/DF

Excelentíssimo Senhor Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, 

MM°. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Querência – no uso 

de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto no Capitulo 1.item 1.7.2 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso;

 CONSIDERANDO o Provimento n°. 9/2019/CM, altera o Provimento n°. 

10/2016/CM, que estabelece o Plantão Regional no Primeiro Grau de 

Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de 

semana e feriados, bem como no Plantão semanal.

 R E S O L V E:

 Art. 1°. Estabelecer a escala de plantão para os Magistrados, Gestores, 

Servidores e Oficiais de Justiça, lotados na Comarca de Querência, 

Estado de Mato Grosso, relativo ao mês de FEVEREIRO/2020, plantão 

destinado ao exclusivo atendimento de medidas urgentes (item 1.7.8 

CNGC), nos seguintes termos:

PERÍODO MAGISTRADO GESTOR OFICIAL DE JUSTIÇA

1/2/20

à

2/2/20 Janaina Cristina de Almeida

 Walteyr Rodrigues Barbosa

Cel. (66) 9204-1868 Julmária Alves Lima

 Cel. (66) 96270133

 3/2/20

à

 7/2/20 Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto Roger Maurício Campos 

dos Santos

Cel. (66) 9204-1868 Elisandra Nacleria Cerutti

 Cel. (66) 84196983

8/2/20

à

 9/2/20 Ivan Lucia de Amaral Roger Maurício Campos dos Santos

Cel. (66) 9204-1868 Elisandra Nacleria Cerutti

 Cel. (66) 84196983

10/2/20

à

14/2/20 Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto Narjana Roberta Kroth

Cel. (66) 9204-1868 Criciele Daiane Klosinski

 Cel. (66) 999023068

15/2/20

à

16/2/20 Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto Narjana Roberta Kroth

Cel. (66) 9204-1868 Criciele Daiane Klosinski

 Cel. (66) 999023068

17/2/20

à

21/2/20 Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto Millaine Francisca 

Lopes da Silva

Cel. (66) 9204-1868 Julmária Alves Lima

 Cel. (66) 96270133

22/2/20

à

25/2/20 Janaina Cristina de Almeida

 Millaine Francisca Lopes da Silva

Cel. (66) 9204-1868 Julmária Alves Lima

 Cel. (66) 96270133

26/2/20

à

28/2/20 Thalles Nobrega Miranda Rezende de Britto Maria Amélia Silva 

Vieira

 Cel. (66) 9204-1868 Elisandra Nacleria Cerutti

 Cel. (66) 84196983

29/2/20

 Ivan Lucia de Amaral Maria Amélia Silva Vieira

 Cel. (66) 9204-1868 Elisandra Nacleria Cerutti

 Cel. (66) 84196983

Art. 2°. O Juiz de plantão não ficará vinculado nem terá competência 

preventa em relação aos feitos que tenha despachado no plantão, os 

quais serão encaminhados no dia útil imediato para distribuição (item 

1.7.11 CNGC).

Art. 3°. Encaminhe-se cópia da presente a Presidência do Tribunal de 

Justiça, à Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados, à 

Coordenadoria de Comunicação, ao Ministério Público, a Defensoria 

Pública, à 19ª. Subseção da OAB/MT, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil, 

e a Companhia de Policia Militar.

Querência – MT, 21 de janeiro de 2020.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000680-75.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ALCEU ADELIR BALZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UGLEMISON CERGIO MATEUS SILVA OAB - GO44603 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Vistos. Recebo a petição inicial, nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil. Demonstrado nos autos os preenchimentos da Lei 1.060/50 

e artigo 98, do Código de Processo Civil, de rigor é o deferimento da 

gratuidade da justiça. Anote-se. A eventual concessão de liminar (art. 300 

no CPC/2015 ou art. 7º, III, da Lei nº 12.106/2009) ou de antecipação de 

tutela (art. 294 do CPC/2015) que redunde na concessão, manutenção ou 

elevação de benefício previdenciário (RGPS) e/ou em benefício funcional 

(de servidor civil ou militar) exige, além do apoio em possível norma 

expressa, um contexto fático-jurídico que evidencie - em cognição 

sumária/cabal - a conjunção de juridicidade (jurisprudência qualificada de 

apoio) com o risco da demora, tal não sendo possível, pois, se exige 

interpretação criativa de regra expressa e/ou criação de norma ou a 

desconsideração das conclusões da possível fase administrativa, que se 

aliam à necessidade de intrincada cognição exauriente (profunda 

instrução e dialética). Assim, considerando-se a NECESSIDADE DE 

PRESERVAÇÃO DO DINHEIRO PÚBLICO, bem como a CONCRETA 

POSSIBILIDADE DE IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO, INDEFIRO o pedido 

liminar requerido. Em face do Convênio firmado entre o Egrégio Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de Mato 

Grosso/AGU, cite-se a autarquia requerida, mediante remessa dos autos 

via postal, para, querendo, apresentar resposta, dentro do prazo legal, 

fazendo-se constar, outrossim, as advertências a que faz menção os art. 

285 e art. 319, ambos do Código de Processo Civil. Em atenção ao Ofício 

Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação. Com a resposta, intime-se a parte autora para apresentar 

impugnação à contestação, independentemente de nova conclusão. Após, 

tornem conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000108-22.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO MARQUES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

UGLEMISON CERGIO MATEUS SILVA OAB - GO44603 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILENE LUCIA CANDIDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Com fundamento nos artigos 9 e 10 do CPC, intime-se a parte 

embargada para responder aos embargos, no prazo de 15 (quinze) dias. 
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Aguarde-se em cartório a manifestação. Após, conclusos. Cumpra-se. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000520-50.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU MORATELLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA COLLACHITI MORETO OAB - MT0009986A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KENKO MAGNUM COLCHOES EIRELI - ME (REU)

MOTA COLCHOES - EIRELI - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000520-50.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:IRINEU 

MORATELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIOLA COLLACHITI 

MORETO POLO PASSIVO: MOTA COLCHOES - EIRELI - ME e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 30 de março de 2020, às 13h00m (MT) , no 

endereço: Av. CD, s/n, Qda 06 - Lotes 4, 6 e 8 - Setor C, QUERÊNCIA - MT 

- CEP: 78643-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000354-18.2019.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA PORATHS PIVOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON LOPES ALVES OAB - MT0008953S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIOS E MARES DO BRASIL LTDA - ME (REU)

 

PROCESSO n. 1000354-18.2019.8.11.0080 POLO ATIVO:VANDERLEIA 

PORATHS PIVOTTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDERSON 

LOPES ALVES POLO PASSIVO: RIOS E MARES DO BRASIL LTDA - ME 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação Data: 

30/03/2020 Hora: 14:15 , no endereço: Av. CD, s/n, Qda 06 - Lotes 4, 6 e 8 

- Setor C, QUERÊNCIA - MT - CEP: 78643-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 60068 Nr: 2682-69.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PINHEIRO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HALLEX SANDRO MINGOTI 

RÊGO - OAB:MT/15093

 Vistos.

 SECRETARIA: intime-se, novamente, a defesa técnica do acusado para 

apresentação de alegações finais.

 Com a vinda, tornem conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 56494 Nr: 1039-76.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gedeilson Pereira da Silva, Carlos Henrique 

Sousa Shwendler, RODIVAN FERREIRA DE FREITAS, ALESSANDRO 

FERREIRA DA SILVA, WEJANDRE VALADARES DOS SANTOS, Luan 

Souza Santos, Matheus Phillippe Goulart Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, CRISTIANE VIEIRA DE SOUZA - OAB:15042/A, DANIELLY 

SELKE DA LUZ - OAB:22277/O, José Renato de Moraes - 

OAB:13330/MT, Leticia Silva Gomes - OAB:22.500/MT

 Vistos.

 SECRETARIA: certifique a apresentação de alegações finais pelos 

acusados.

 Ainda, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação acerca da 

preliminar arguida pela defesa do acusado Wejandre à REF. 422.

 Por fim, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 62592 Nr: 3769-60.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPHE PEREIRA TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA ALVES 

BEZERRA - OAB:22090/O

 Vistos.

 Intime-se, novamente, a defesa técnica do acusado para apresentação 

de alegações finais.

 Transcorrido o prazo legal "in albis", tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 67910 Nr: 1346-93.2019.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON MESSIAS MATOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

 Junte-se a folha atualizada de antecedentes criminais do acusado, 

consoante Súmula 636 do STJ.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 59713 Nr: 2523-29.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

 Tendo em vista o decurso do prazo, bem como a manifestação expressa 

do acusado em que informa que não deseja recorrer, reconheço o trânsito 

em julgado.

Intimem-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de 

testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), 

oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência, 

conforme preceitua o artigo 422 do CPP.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

 Cod. Proc.: 49503 Nr: 2285-44.2017.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON PEIXOTO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.
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 Inicialmente esclareço que o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso redimensionou a pena imposta ao acusado, fixando-lhe o regime 

SEMIABERTO para início de cumprimento de sua reprimenda.

 Desta forma, ante a notícia de que o acusado se encontra em liberdade, 

conforme certidão de comparecimento acostada à REF. 131 dos autos, 

bem como a fixação do regime SEMIABERTO para início de cumprimento de 

pena, expeça-se contramandado de prisão em favor do acusado, 

regularizando e providenciando-se as baixas necessárias junto ao BNMP 

2.0 do CNJ.

 Ainda, deverá a Secretaria deste Juízo regularizar o cadastro da prisão 

do acusado junto ao sistema APOLO a fim de evitar inconsistências, haja 

vista que Gleison Peixoto Neves não é "réu preso".

 Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo E. TJMT à 

REF. 164.

 Com o trânsito em julgado, providencie-se a formação do executivo 

definitivo de pena com posterior inserção no sistema SEEU.

 Por fim, satisfeitas as diligências supramencionadas e inexistindo 

eventuais requerimentos, arquivem-se estes autos com as baixas 

necessárias.

 Cumpra-se com urgência.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 20678 Nr: 305-75.2011.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ BERGAMINI CAMELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO RIBEIRO CAMELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO RIOS NETO - 

OAB:32484/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40563 Nr: 350-06.2016.811.0079

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIRIA FERNANDES DE REZENDE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISIÁRIO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GONÇALVES DOS REIS 

- OAB:20062/O, LAIS BENTO DE RESENDE - OAB:11828/O, LARISSE 

BENTO DE RESENDE - OAB:12978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora, para que se manifeste acerca da suspensão 

do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18047 Nr: 1018-21.2009.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCILEI ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça de 

Ribeirão Cascalheira - OAB:OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35880 Nr: 2481-22.2014.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Fernandes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, Laís Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15634 Nr: 342-10.2008.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATO GROSSENSSES S/A 

CEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton Desidério da Silva, Adelson Luis 

Desidério da Silva, Sulema Silva Borges Desidério, Adilson Desidério da 

Silva, MARCELLA HENRIQUES BIZINOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itamar Francisconi Silva Filho - 

OAB:7954/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Valente Araujo - 

OAB:OAB/MT 11771A, Benedito Maia - OAB:GO0001919, Juliano 

Fragoso Maia - OAB:GO0016889

 Certifico que o processo passou a tramitar de forma eletrônica e as 

partes devem se manifestar, no prazo preclusivo de 30 (trinta) dias, sobre 

o interesse de manter pessoalmente a guarda de algum documento original 

(Art. 12, § 5º da Lei 11.416/2006).

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000669-33.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

LEDA TEREZINHA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 22/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000787-09.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE SOUZA FERNANDES RODRIGUES DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE RIO 

BRANCO DECISÃO Processo: 1000787-09.2019.8.11.0052. AUTOR(A): 
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ROSELI DE SOUZA FERNANDES RODRIGUES DE MELLO RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Aqui se tem ação para a 

concessão do benefício previdenciário por incapacidade na modalidade de 

segurado especial, com pedido de tutela de urgência, proposta por Roseli 

de Souza Fernandes em face do Instituto Nacional do Seguro Social. A 

autora aduziu, na petição inicial, que sofre de problemas na coluna lombar 

com osteofitose marginal; patologia que causa fortes dores na região das 

costas; formigamento; ardor; dormência; fraqueza muscular; rigidez 

articular, quadro clínico que lhe incapacita para o exercício de suas 

atividades laborativas. Asseverou ter postulado administrativamente a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, pleito esse 

indeferido pela parte requerida em 08/03/2019, sob a justificativa de não 

constatação de incapacidade laborativa. É o relatório. Decido. 

Considerando a condição econômico-financeira da parte autora declarada 

na petição inicial, defiro os benefícios da gratuidade judiciária, nos moldes 

do artigo 99 e seguintes do Código de Processo Civil. De outro norte, 

verifica-se que parte autora pediu antecipação da tutela consistente em 

que o réu conceda desde logo o benefício. Ocorre que, o Código de 

Processo Civil estabelece que não será concedida antecipação de tutela 

quando há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva da 

tutela antecipada. É o caso destes autos, pois, caso seja antecipada a 

tutela para que, desde já, sejam pagos valores à parte autora a título 

benefício previdenciário por invalidez, há o risco de que, caso a demanda 

seja julgada improcedente, não se possa vir a recuperar os valores já 

recebidos. Embora a parte autora tenha apresentado atestado médico 

indicando a patologia descrita na petição inicial (CID 10: M54.4) datado de 

03/12/2018, constata-se que a incapacidade laborativa não restou 

evidenciada a ponto de determinar a antecipação pleiteada. Ressalta-se, 

igualmente, que a perícia administrativa foi realizada em data posterior à 

confecção do atestado sobredito, de modo que o quadro clínico do autor 

pode ter se alterado positivamente. Desta feita, INDEFIRO O PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em prosseguimento, determino que seja 

procedida a citação e intimação do demandado, mediante remessa dos 

autos, para, querendo, apresentar contestação. No caso de pretender-se 

produção de prova técnica, poderá a parte ré apresentar, desde logo 

quesitos e indicar assistente técnico. Após, não havendo os quesitos para 

perícia médica na petição inicial, a Secretaria deste Juízo deverá intimar a 

parte requerente de que ela tem o prazo de 15 (quinze) dias para 

apresentação de eventuais quesitos para formulação da perícia médica, 

bem como para que posse indicar assistente técnico. Assim, nomeio, 

desde já, como perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, CRM-MT, n. 1958, 

para efetuar a perícia em data e horário oportunamente agendados pela 

Secretaria Judicial, a ser realizada no Prédio do Fórum da Comarca de Rio 

Branco-MT. Tangente aos honorários periciais, nos modelos da Resolução 

n. 305/2014 – CJF-RES, expedida pelo Conselho da Justiça Federal, 

fixo-os em R$ 600,00 (seiscentos reais). Justifica-se a elevação dos 

honorários além de R$ 200,00, eis que a Comarca encontra peculiaridades 

que tornam imensamente não atraente a aceitação do múnus por peritos 

médicos, como, por exemplo, o difícil acesso, a escassez de serviços, 

etc. Desse modo, a experiência tem mostrado que apenas com a 

promessa de elevação nos honorários tem-se logrado nomeação de 

médicos. Em tempo, designo audiência de instrução e julgamento para o 

dia 16 de abril de 2020, às 18h, horário oficial do Estado de Mato Grosso, 

a qual terá objetivo de averiguar a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres. Frise-se que o rol de testemunhas 

deverá ser juntado aos autos em até quinze (15) dias antes da data da 

audiência, nos termos do art. 357, §4°, do CPC, indicando as que 

comparecerão independente de intimação e aquelas que exigirão a 

diligência intimatória. Deverá o perito responder aos quesitos formulados 

pelas partes. Intime-se a parte autora, por meio de seu advogado 

constituído, para comparecimento na data e local agendados. Instrua-se o 

ofício a ser remetido ao perito com os quesitos apresentados pelas partes. 

Por fim, elaborado o laudo e encartado aos autos, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 dias. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

RIO BRANCO/MT, 19 de dezembro de 2019. Marcos André da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000823-51.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a Impugnação no prazo legal. 

Rio Branco/MT, 22/01/2020. Gestor de Secretaria (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000710-97.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA DE MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 22/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000682-32.2019.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB - MT24735/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RIO 

BRANCO VARA UNICA DE RIO BRANCO Rua Cáceres, s/n, Centro, RIO 

BRANCO - MT - CEP: 78275-000 TELEFONE: (65) 32571295 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 

203, § 4º, do NCPC, e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, para 

INTIMAR a parte requerente para apresentar a impugnação à contestação 

no prazo legal. Rio Branco/MT, 22/01/2020. Gestor de Secretaria 

(Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61591 Nr: 2771-45.2019.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Marques Pereira Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAXSUELBER FERRARI - 

OAB:26680/O

 Certifico e dou fé que nesta data, nos termos do art. 203, § 4º, do NCPC, 

e art. 412, §5º, da CNGC, impulsiono o feito, com vistas a defesa, para a 

apresentação de alegações finais.

Comarca de Rosário Oeste

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 5/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor DIEGO HARTMANN – Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal nesta comarca de Rosário 

Oeste-Mato Grosso, com fulcro no inciso V, do artigo 52, do COJE, no item 

1.7.2 da C.NGC, e no uso de suas atribuições legais.
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 CONSIDERANDO a Portaria n. 01/2020-DF de nomeação da Srta. Vêndula 

Lopes Correia, portadora do RG n. 1097294-3 SSP-AC e do CPF n. 

013.858.652-70, para exercer a função Comissionada de Assessora de 

Gabinete I da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT.

 RESOLVE

I – EXONERAR a Srta. FERNANDA BORBA FREITAS HILÁRIÃO , portadora 

do CPF 008.175.725-54, RG nº 0895242095 SSP-BA, da função 

comissionada de Assessora de Gabinete I da Vara Única da Comarca de 

Rosário Oeste-MT, com efeitos a partir do dia 20/01/2020.

II - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Rosário Oeste, 20 de Janeiro de 2020.

 (assinado Digitalmente )

 DIEGO HARTMANN

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 6/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor DIEGO HARTMANN Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Foro em Substituição Legal nesta comarca de Rosário 

Oeste-Mato Grosso, com fulcro no inciso V, do artigo 52, do COJE, no item 

1.7.2 da C.NGC, e no uso de suas atribuições legais.

 CONSIDERANDO a Portaria n. 02/2020-DF, referente à nomeação de 

Victor Pádua Monteiro Mendanha e Silva, portador do RG n. 6189304 

SSP-GO e do CPF n. 043.587.341-54, para exercer a função 

Comissionada de Assessor de Gabinete II da Vara Única da Comarca de 

Rosário Oeste-MT.

 RESOLVE

I – EXONERAR o Sr. FELLIPE RIBEIRO MOURA BATISTA , portador do CPF 

033.377.505-83, RG nº 0909061717 SSP-BA, da função comissionada de 

Assessor de Gabinete II da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT, 

com efeitos a partir do dia 20/01/2020.

II - Publique-se, registre-se e cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

 Rosário Oeste, 20 de Janeiro de 2020.

 (assinado Digitalmente )

 DIEGO HARTMANN

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

* O Edital n. 023/201-DF completo, torna pública a classificação preliminar 

dos candidatos habilitados no processo seletivo para credenciamento de 

Pessoas Físicas na área de Serviço Social, para atendimento às Unidades 

Judiciárias do Fórum da Comarca de Rosário Oeste/MT, encontra-se no 

Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 2404 Nr: 171-78.2000.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejair Roberto Liu - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza da Cunha 

Cavalcanti Procuradora do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Processo nº 2000/10

Código nº 2404

Vara única

Vistos.

 À vista do petitório de fl.140/142, DETERMINO a suspensão do processo 

pelo prazo de 120 (cento e vinte dias).

Decorrido o prazo supra, INTIME-SE a parte exequente para promover o 

andamento do processo, sob pena de extinção.

Aguardem-se os autos em arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94182 Nr: 3074-22.2019.811.0032

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdRO, IdSO, MSeS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luane Rodrigues Bomfim - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Alexandre Moreira 

Nunes - OAB:16.206

 Certifico que na data de 13/01/2020 foi aberto chamado n° 160586, 

solicitando acesso para o Advogado NELSON ALEXANDRE MOREIRA 

NUNES inscrito na OAB/MT sob o n° 16206. Na data de hoje 21/01/2020 foi 

encerrado o chamado, onde o Suporte Wagner me afirmou que o referido 

advogado já esta com o acesso ao processo liberado. Intimo o Advogado 

da parte Requerida para se manifestar em um prazo de 15 (quinze)dias 

requerendo,assim, o que entender ser de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72707 Nr: 1230-08.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ceci Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL ROSARIO OESTE/MT, 

Companhia de Seguros Aliança do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT 19.081-A, Loise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT 16.691-A, Servio Túlio de Barcelos - OAB:14.258-A

 Certifico que o recurso de ref.93 é tempestivo, motivo pelo qual intimo a 

parte autora para, querendo, contrarrazoar, no prazo legal.

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 17638 Nr: 649-76.2006.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Benedito Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:, FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ - OAB:15910

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLOS BENEDITO SILVA FERREIRA, 

Cpf: 29334098104, Rg: 069477, Filiação: Evercina Rodrigues de Almeida 

Ferreira e Sebastião José Ferreira Filho, data de nascimento: 15/11/1962, 

brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, convivente, Telefone 

065-99070475. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O ACUSADO acerca da sessão solene do Tribunal do 

Júri para o dia 09 de março de 2020 às 09h00min.

Despacho/Decisão: Processo Eletrônico n.º: 649-76.2006.811.0032Código 

n.º: 17638Vara ÚnicaVistos.Considerando que este magistrado está, no 

momento, cumulando as comarcas de Guaratã do Norte, Nobres (Portaria 

Nº 1376 de 24/10/2019) e Rosário Oeste (Decisão CIA n° 

0078429-37.2019.8.11.0000), verifica-se a necessidade de readequação 

de pauta. Assim, REDESIGNO a sessão de julgamento outrora designada 

para o dia 09 de Março de 2020, às 09h00min.Façam-se as intimações 

necessárias.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carlos Henrique da Silva 

, digitei.

Rosário Oeste, 21 de janeiro de 2020

Rogério Dorneles do Nascimento Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 83255 Nr: 2536-75.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zilei Fatima de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que o pagamento da diligência se refere ao ato já realizado 

pela meirinha, intimo o autor para dar andamento no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 70061 Nr: 2735-68.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. DE ALMEIDA MARTINS – ASSESSORIA, 

ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL – ME, Mário José de Souza Martins, 

Zilei Fatima de Almeida Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 2735-68.2016.811.0032

Código nº 70061

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Acolho o pleito de ref. 55. DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, 

conforme requerido, com a finalidade de averiguar a existência de bens 

passíveis de penhora de propriedade dos executados, e nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o resultado da referida consulta.

 Por oportuno, imperioso ressaltar que, com o advento do uso da 

tecnologia da informação, através da celebração de convênios entre o 

Poder Judiciário e diversos outros órgãos do Poder Público, muitas das 

diligências que requeriam a expedição de ofícios, atravancando 

sobremaneira o transcorrer do processo, foram suprimidas. Em 

substituição, foram adotados sistemas informatizados a exemplo do 

INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD.

Ainda, DEFIRO a busca pelo sistema RENAJUD, com a finalidade de 

averiguar a existência de veículos automotores em nome dos executados, 

o qual deverá ser feito pela secretaria, e, em caso positivo, DETERMINO o 

bloqueio imediato, registrando-se a penhora do(s) veículo(s) para garantir 

o pagamento da dívida, objeto da presente execução, bem como a 

intimação dos executados para querendo, opor embargos, no prazo de 30 

(trinta) dias.

Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo do Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar nas capa dos autos e no sistema Apolo a observação 

de processo sigiloso.

 Juntada a Declaração de Ajuste Anual intime-se o exequente para 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 66359 Nr: 1011-29.2016.811.0032

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Nomeação->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anazita Correa, Márcia Antônia Corrêa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Rosário Oeste - MT - OAB:, Julio Silo da Conceição 

Filho - OAB:OAB/MT 18.061-O

 Processo Eletrônico n.º 1011-29.2016.811.0032

Código n.º 66359

Vara Única

Vistos.

Considerando que a Defensoria Pública já atua em defesa da parte autora 

e, a teor do que dispõe a certidão de ref. 38, NOMEIO o causídico Dr. Julio 

Silo Conceição Filho – OAB/MT n° 18061/O, para atuar como curador 

especial em defesa da parte requerida, devendo o mesmo ser intimado 

para acompanhar o feito.

Desde já, fixo a título de honorários advocatícios, o equivalente a 02 (dois) 

URH’s, conforme prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos 

Advogados/Seccional Mato Grosso.

Advirto que a certidão de honorários deverá ser expedida tão somente 

após o exaurimento da atividade judicante para a qual fora nomeado o 

causídico.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 69097 Nr: 2316-48.2016.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aquino Antonio Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 2316-48.2016.811.0032

Código nº 69097

Vara Única

Vistos.

Em petitório apresentado à ref. 52, a parte autora pugna pela declaração 

de intimação da parte requerida, nos termos dos artigos 274, § único e 

513, § 3º do CPC, uma vez que este se mudou sem a prévia comunicação 

ao juízo.

 O art. 77, V, do CPC diz “Além de outros previstos neste Código, são 

deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de 

qualquer forma participem do processo: V - declinar, no primeiro momento 

que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional 

onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que 

ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva.

Ainda, o art. 274, § único estabelece “Parágrafo único. Presumem-se 

válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda 

que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação 

temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, 

fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega 

da correspondência no primitivo endereço”.

Com efeito, em certidão apresentada à ref. 50 pelo Sr. Oficial de Justiça, 

consta que a entrada do sítio do requerido estava com uma corrente e 

cadeado, bem como que a vizinha do mesmo informou que o requerido 

reveza os dias entre a propriedade e a cidade de Nobres, não sabendo 

informar quais são os dias corretos para localiza-lo. Outrossim, 

compulsando os autos verifico que o requerido não informou a possível 

modificação do seu endereço, razão pela qual entendo razoável o pleito 

da parte autora.

 Assim, DEFIRO o pleito de ref. 52 e declaro o requerido intimado, nos 

termos dos artigos 274, § único e 513, § 3º do CPC.

Por fim, objetivando o prosseguimento do feito, INTIME-SE a parte autora 

para no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que entender ser de direito, 

sob pena de extinção.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93574 Nr: 2811-87.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odenil Benedito Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAÍNA ANGÉLICA DOS 
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SANTOS TEIXEIRA - OAB:23211/O

 Processo n.º 2811-87.2019.811.0032

Código n.º 93574

Vara Única

Vistos em substituição.

Ao teor da certidão Ref.11 e considerando a ausência de Defensor 

Público designado para esta comarca, NOMEIO a advogada Dra. Janaína 

Angélica Dos Santos Teixeira, OAB/MT nº 23211/O, para atuar em defesa 

do réu, devendo a nobre causídica ser intimada para apresentar resposta 

à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.

Fixo, desde já, seus honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para atuação no presente feito, desde a resposta à acusação até 

eventual recurso de apelação, a serem suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. Ressalto que a certidão somente será expedida ao final de tal 

procedimento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95841 Nr: 3902-18.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Vicente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Germando Julian Souza - 

OAB:16205

 Processo n.º 3902-18.2019.811.0032

Código n.º 95841

Vara Única

Vistos em substituição.

Ao teor da certidão Ref.15 e considerando a ausência de Defensor 

Público designado para esta comarca, NOMEIO o advogado Dr. Germando 

Julian Souza, OAB/MT nº 16205/O, para atuar em defesa do réu, devendo 

o nobre causídico ser intimado para apresentar resposta à acusação, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Fixo, desde já, seus honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) para atuação no presente feito, desde a resposta à acusação até 

eventual recurso de apelação, a serem suportados pelo Estado de Mato 

Grosso. Ressalto que a certidão somente será expedida ao final de tal 

procedimento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 93715 Nr: 2877-67.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luis Gabriel de Oliveira, Francisco Carlos 

Souza de Luque

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIANO LOURENÇO 

SANCHES - OAB:11333

 Processo n.º 2877-67.2019.811.0032

Código n.º 93715

Vara Única

Vistos em substituição.

Compulsando os autos, verifico que o denunciado LUIS GABRIEL DE 

OLIVEIRA não apresentou resposta à acusação, razão pela qual, em 

homenagem ao princípio da ampla defesa, determino a sua intimação, por 

meio do causídico constituído (ref.40), para responder à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Apresentada a defesa, tornem imediatamente conclusos para análise das 

circunstâncias do art. 397 do CPP e, se for o caso, para designação de 

audiência de instrução (art. 399 do CPP).

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95656 Nr: 3833-83.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacyr Lucas Maia de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE CÁSSIA 

HERVATIM DA SILVA - OAB:24474/O, Karina Paula Faustino da Silva - 

OAB:OAB/MT 15829-A

 Processo Eletrônico n.º: 3833-83.2019.811.0032

Código n.º: 95656

VARA ÚNICA

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em face de 

MOACYR LUCAS MAIA DE CARVALHO, como incurso nas penas do artigo 

33, caput, da Lei n° 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal, em concurso 

material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Denúncia foi recebida (ref. 4), e na mesma oportunidade determinada a 

citação do denunciado para responder a acusação, nos termos do artigo 

396-A, do CPP.

 O acusado fora devidamente citado (ref. 10).

Resposta à acusação (ref.24), com advogado habilitado nos autos, 

reservando-se ao direito de apresentar tese defensiva após a Instrução 

do feito.

Posto isto, verifico não haver elementos aptos a ensejarem a absolvição 

sumária do denunciado, motivo pelo qual designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 12 de março de 2020, às 14h00min, devendo ser 

intimado o réu, bem como as testemunhas arroladas.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 22728 Nr: 198-46.2009.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Marques de Oliveira Júnior, Valdemir 

Benedito de Almeida, Josimar da Guia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública Estadual 

- OAB:, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vanessa Jeniffer 

Cabral Mesquita - OAB:57609

 Processo n.º 0000198-46.2009.8.11.0032

Código n.º 22728

Vara Única

Vistos em substituição.

Considerando que o denunciado relatou ter interesse em recorrer da 

sentença condenatória e não possuir condições de constituir advogado, 

NOMEIO a advogada Dra. Vanessa Jeniffer Cabral Mesquita, OAB/DF nº 

57609, para atuar em defesa do réu, devendo a nobre causídica ser 

intimada para apresentar as razões recursais no prazo legal.

 Fixo, desde já, seus honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) pela atuação perante o Tribunal, a serem suportados pelo Estado de 

Mato Grosso. Ressalto que a certidão somente será expedida ao final de 

tal procedimento.

 Após, ao Ministério Público, para que apresente contrarrazões ao 

recurso.

Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, com os votos de 

estima e consideração.
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Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 20 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 79466 Nr: 226-96.2018.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Nunes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Fernando Alves de 

Brito - OAB:25726/MT

 Vistos em substituição.

Considerando a ausência de Defensor Público designado para esta 

comarca, NOMEIO o advogado Dr. Luis Fernando Alves de Brito, OAB/MT 

Nº 25726/O, para atuar em defesa do réu, devendo o nobre causídico ser 

intimado para apresentar alegações finais no prazo legal.

 Fixo, desde já, seus honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos 

reais), a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso. Ressalto que a 

certidão somente será expedida ao final de tal procedimento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87262 Nr: 31-77.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Martins de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thamine da Silva Castro - 

OAB:24748/0

 Vistos em substituição.

Considerando a ausência de Defensor Público designado para esta 

comarca, NOMEIO a advogada Dra. Thaminne da Silva Castro, OAB/MT nº 

24748/O, para atuar em defesa do réu, devendo a nobre causídica ser 

intimada para apresentar alegações finais no prazo legal.

 Fixo, desde já, seus honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos 

reais), a serem suportados pelo Estado de Mato Grosso. Ressalto que a 

certidão somente será expedida ao final de tal procedimento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 71928 Nr: 781-50.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Felipe Gaspar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimaraes 

Junior - OAB:15694, NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - 

OAB:16206

 Vistos.

Considerando a ausência de Defensor Público designado para esta 

Comarca, NOMEIO o advogado Dr. Nelson Alexandre Moreira Nunes, 

inscrito na OAB/MT nº OAB/MT n° 16206 para atuar em defesa do réu no 

julgamento perante o Tribunal do Júri, devendo o causídico ser intimado 

para fins do art. 422 do Código de Processo Penal.

Fixo, desde já, seus honorários advocatícios, em 8 (oito) URHs pela 

atuação perante o Tribunal do Júri, a serem suportados pelo Estado do 

Mato Grosso. Ressalto que a certidão somente será expedida ao final de 

tal procedimento.

Após, voltem-me os autos conclusos para fim do art. 423 do CPP.

Cumpra-se.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 21 de janeiro de 2019.

Diego Hartamann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 95658 Nr: 3835-53.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor Rodrigues Davi, Caio Fernandes Silva, 

Lucas Siqueira Santos, André Oliveira Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO MANOEL FRANCO 

MARQUÊS - OAB:OAB-MT 22.947/0

 Vistos em substituição legal.

 Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público Estadual em face 

de IGOR RODRIGUES DAVI, LUCAS SIQUEIRA SANTOS, CAIO 

FERNANDES SILVA e ANDRÉ OLIVEIRA PIRES, como incursos nas penas 

do artigo 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06 e 180, caput, do 

Código Penal, em concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do 

Código Penal.

Denúncia foi recebida (ref. 4), e na mesma oportunidade determinada a 

citação dos denunciados para responderem à acusação, nos termos do 

artigo 396-A, do CPP.

 Os acusados foram devidamente citados (ref. 10).

Resposta à acusação (ref.18), com advogado habilitado nos autos, 

reservando-se ao direito de apresentar tese defensiva após a Instrução 

do feito, ante a ausência das hipóteses de absolvição sumária. Requereu 

ainda, oitiva das testemunhas de defesa, sendo as mesmas arroladas pelo 

Ministério Público na exordial acusatória.

 Posto isto, por haver elementos aptos a ensejarem a absolvição sumária 

do denunciado, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 

12 de março de 2020, às 15h00min, devendo ser intimado o réu, bem como 

as testemunhas arroladas.

Façam-se as intimações necessárias, expedindo-se carta precatória para 

inquirição das testemunhas que, por ventura, residem em outras 

comarcas.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020.

 Diego Hartmann

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 88161 Nr: 501-11.2019.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus de Jesus da Silva, Guilherme de 

Almeida Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433, Karina Paula Faustino da Silva - OAB:OAB/MT 

15829-A, LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - OAB:16742/O

 Vistos em substituição.

Considerando que os denunciados relataram possuir interesse em 

recorrer da sentença condenatória e não possuírem condições de 

constituir advogado (ref.158), NOMEIO o advogado Dr. Lucas Felipe 

Taques de Almeida Barros, OAB/MT n°16742, para atuar em defesa dos 

réus, devendo o nobre causídico ser intimado para apresentar as razões 

recursais no prazo legal.

 Fixo, desde já, seus honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos 

reais) por réu, pela atuação perante o Tribunal, a serem suportados pelo 

Estado de Mato Grosso. Ressalto que a certidão somente será expedida 

ao final de tal procedimento.

 Após, ao Ministério Público, para que apresente contrarrazões ao 

recurso.

Em seguida, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça, com os votos de 
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estima e consideração.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 21 de janeiro de 2020.

Diego Hartmann

Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 65539 Nr: 689-09.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Gomes da Silva, WILSON MARTINHO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ludovico Antonio Merighi - 

OAB:905-A/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletronico n.º 689-09.2016.811.0032

Código n. 65539

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

DEFIRO o pleito apresentado à ref. 81.

Expeça-se carta de citação, via AR, para fins de citação do Requerido, 

devendo ser levado em consideração o endereço indicado em petitório 

retro.

Ainda, CITE-SE o requerido avalista no endereço indicado em petitório 

apresentado à ref. 81.

Em oportuno, atente-se esta secretaria para que as futuras intimações 

sejam realizadas em nome do patrono indicado em petitório retro.

 Citem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 66226 Nr: 948-04.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula da Silva, Paulo Aureliano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletronico n.º 948-04.2016.811.0032

Código n. 66226

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

DEFIRO o pleito apresentado à ref. 37.

Com efeito, CITEM-SE os executados, por meio do correio, nos endereços 

indicados na exordial.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 69614 Nr: 2551-15.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Teodoro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A

 Processo Eletrônico n.º: 2551-15.2016.811.0032

Código n.º: 69614

Vara Única

Vistos.

À vista do esgotamento das diligências no sentido de localizar o 

executado, DETERMINO a sua citação por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias, nos moldes do art. 257, III do CPC.

Decorrido o prazo de citação sem o comparecimento espontâneo da parte 

executada e considerando que o Defensor Público desta comarca fora 

removido, desde já NOMEIO a Dr.ª KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA – 

OAB/MT nº 15829/A, para patrocinar seus interesses na condição de 

curadora especial.

Desde já, fixo a título de honorários advocatícios, o equivalente a 03 (três) 

URH’s, conforme prevê a Tabela de Honorários da Ordem dos 

Advogados/Seccional Mato Grosso.

 Advirto que a certidão de honorários deverá ser expedida tão somente 

após o exaurimento da atividade judicante para a qual fora nomeada a 

causídica.

Intime-a, pessoalmente, da nomeação para as devidas providências.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 81342 Nr: 1304-28.2018.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO ANTONIO BARROS DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lúcia da Silva Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico n.º 1304-28.2018.811.0032

Código n.º 81342

Vara Única

DECISÃO.

Vistos.

Trata-se de Ação de Monitória intentada por MARIO ANTONIO BARROS DE 

ASSIS em desfavor de ANA LÚCIA DA SILVA BARROS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

 Considerando o teor da certidão apresentada à ref. 29 informando da 

impossibilidade de citação da parte requerida uma vez que esta não fora 

localizada, a parte exequente pugnou pela sua citação via edital, visando, 

assim, o normal prosseguimento do feito.

Por outro lado, verifica-se que não foram esgotados os meios que 

viabilizassem a localização atual da parte requerida, razão pela qual, 

INDEFIRO, por ora, o pleito do requerente.

INTIME-SE a parte autora para que, em um prazo de 15 (quinze) dias, 

requeira o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000033-30.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE (AUTOR(A))

ADALGIZA MARIA DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES CASTRO MENEZES OAB - MT16545 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ROSÁRIO 

OESTE Processo n.º: 1000033-30.2019.8.11.0032 REQUERENTE: 

SEVERINO ANTONIO DE ANDRADE e outros REQUERIDO: INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Vistos. Infere-se dos autos 

que pretende a parte autora a concessão de aposentaria rural por idade, 

por acreditar satisfazer todos os requisitos legais necessários. O 

processo transcorreu regularmente, com a cabal citação da parte 

requerida e oportunidade para apresentação de defesa. Com isso, nos 

termos do art. 357 do Novo Código de passo a sanear o feito. Partes 

legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de validade e 

existência da relação processual presentes. Com efeito, DECLARO O 

FEITO SANEADO, fixando como ponto controvertido a presença dos 
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requisitos legais do benefício previdenciário em tela. Intimem-se as partes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias especifiquem as provas que 

pretendem produzir (se assim o quiserem), bem assim para que depositem 

o respectivo rol de testemunhas que deporão em juízo e que deverão 

comparecer independentemente de intimação. Desde já, designo audiência 

de instrução e julgamento para o dia 04 DE MARÇO DE 2020, ÀS 

16H40MIN. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às Providências Rosário Oeste, 29 de outubro de 2019. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000141-59.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. L. (REQUERENTE)

B. D. L. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. I. N. D. S. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ROSÁRIO 

OESTE DECISÃO Processo n.º: 1000141-59.2019.8.11.0032 REQUERENTE: 

B. D. L. A. e outros REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de 

Auxílio-Reclusão com Pedido Liminar, intentada por B.L.A, através de sua 

genitora, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

visando a comprovação de que ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA é 

trabalhador rural para fins de concessão do benefício de auxílio-reclusão. 

Após o recebimento da inicial, foi concedido os benefícios da gratuidade 

de justiça, porém indeferido o pleito de tutela antecipada - decisão de id 

18169141. Preenchidos os requisitos legais, forte na competência 

excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente 

exordial. Citada a parte requerida apresentou contestação - ID 19449914. 

Por sua vez, a parte requerida apresentou impugnação à contestação - ID 

21735368. É o breve relatório. Fundamento e decido. Partes legítimas e 

bem representadas. Pressupostos processuais de validade e existência 

da relação processual presentes. Com efeito, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos 

legais do benefício previdenciário em tela. Desde já, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de março de 2020, às 17h00min. 

Ressalto que as testemunhas que deporão em juízo deverão comparecer 

independentemente de intimação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000141-59.2019.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. L. (REQUERENTE)

B. D. L. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA OAB - MT0012433A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. I. N. D. S. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ROSÁRIO 

OESTE DECISÃO Processo n.º: 1000141-59.2019.8.11.0032 REQUERENTE: 

B. D. L. A. e outros REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de Ação de Concessão de 

Auxílio-Reclusão com Pedido Liminar, intentada por B.L.A, através de sua 

genitora, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, 

visando a comprovação de que ADÃO AGOSTINHO DE ALMEIDA é 

trabalhador rural para fins de concessão do benefício de auxílio-reclusão. 

Após o recebimento da inicial, foi concedido os benefícios da gratuidade 

de justiça, porém indeferido o pleito de tutela antecipada - decisão de id 

18169141. Preenchidos os requisitos legais, forte na competência 

excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO a presente 

exordial. Citada a parte requerida apresentou contestação - ID 19449914. 

Por sua vez, a parte requerida apresentou impugnação à contestação - ID 

21735368. É o breve relatório. Fundamento e decido. Partes legítimas e 

bem representadas. Pressupostos processuais de validade e existência 

da relação processual presentes. Com efeito, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido a presença dos requisitos 

legais do benefício previdenciário em tela. Desde já, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de março de 2020, às 17h00min. 

Ressalto que as testemunhas que deporão em juízo deverão comparecer 

independentemente de intimação. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às Providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001776-12.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ulisses Garcia Neto OAB - MT11512-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX MARTINS SALVATIERRA OAB - MT19575-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE STO 

A N T Ô N I O  D O  L E V E R G E R  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001776-12.2019.8.11.0053. EXEQUENTE: ULISSES GARCIA NETO 

EXECUTADO: ENGECENTER CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

Vistos etc. CUMPRA-SE conforme requerido, RETIFICANDO-SE o termo de 

penhora. Às providências. STO ANTÔNIO LEVERGER, 22 de janeiro de 

2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001489-49.2019.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RILDO RAMALHO MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO OAB - MT8510-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO JACILDO EVANGELISTA (REQUERIDO)

FLAVIO JOSE EVANGELISTA (REQUERIDO)

ANTONIO ALVARO ANTUNES PEREIRA (REQUERIDO)

ANA GETRUDES GONCALVES DE QUEIROZ EVANGELISTA (REQUERIDO)

NOEMIA EVANGELISTA CORREA (REQUERIDO)

NELICE DIAS EVANGELISTA (REQUERIDO)

DALVA DO AMARAL EVANGELISTA (REQUERIDO)

ESTACIO DIAS CORREA (REQUERIDO)

BENEDITA DIAS EVANGELISTA (REQUERIDO)

JORGE FERNANDO GONÇALVES EVANGELISTA (REQUERIDO)

NELZA PEDROSO EVANGELISTA (REQUERIDO)

MARIA TEREZA EVANGELISTA PEREIRA (REQUERIDO)

NEUZA DIAS EVANGELISTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR 

EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000085-26.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NIVA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))
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MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000085-26.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:NIVA DA SILVA 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 16:30 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000086-11.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NIVA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000086-11.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:NIVA DA SILVA 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 16:40 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000087-93.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NIVA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000087-93.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:NIVA DA SILVA 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 04/06/2020 

Hora: 16:50 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000088-78.2020.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NIVA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000088-78.2020.8.11.0053 POLO ATIVO:NIVA DA SILVA 

MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MACIRLENE PEREIRA DOS 

SANTOS, SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 18/06/2020 

Hora: 12:00 , no endereço: LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE BARROS, 

Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO ANTÔNIO, 

STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro 

de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 135417 Nr: 1785-07.2016.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rainiel de Oliveira Carmo-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olga Geny de Almeida Alves - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado pela parte exequente na petição retro.

Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de informação da 

existência de ativos em nome da parte executada, e em havendo valores, 

que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na memoria de cálculo, 

nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Em caso de êxito no bloqueio “on line”, intime-se a parte executada para 

requerer o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, 

do artigo 854 do CPC.

 Realizadas as diligências, intime-se o exequente, para manifestar-se no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33282 Nr: 1994-49.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de São Félix do Araguaia-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jovenil Moreira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thamy de Azambuja - 

OAB:10943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decido.

Em análise detida dos autos verifico que, em 30/04/2013, foi proferida 

sentença extinguindo o processo (fls. 18/19), contra a qual não houve a 

interposição de recurso.

 Contudo, o magistrado que jurisdicionava época não atentou-se que o 

feito já havia sido sentenciado e, em seguida, contraditoriamente, proferiu 

decisão determinando o arquivamento da execução, eis que de baixo 
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valor, nos termos do Provimento 13/2013 da CGJ, consignando que 

decorrido o prazo de 1 (um) ano, o exequente fosse intimado para 

promover a atualização da CDA (fls. 23/24).

 Decorrido o prazo (fl. 27), o município exequente atravessou petição nos 

autos requerendo o prosseguimento do feito e a penhora on line.

 Tendo em vista a última decisão prolatada pelo M.M juiz anterior e as 

certidões de fls. 26/27, esta magistrada acabou incidindo em erro em um 

primeiro momento.

Diante disso, considerando que a presente execução foi sentenciada em 

30/04/2013, sendo julgado extinto o processo (fls. 18/19), reconheço de 

ofício a nulidade da decisão de fls. 23/24 e demais, bem como dos atos 

subsequentes, inclusive, com o levantamento de eventuais 

restrições/bloqueios.

 Assim, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias, 

conforme determinado na r. sentença (fls. 18/19).

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6496 Nr: 44-59.1998.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Distribuidora de Bebidas Piraguaçu LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel Biancardini Neto - 

OAB:MT1746-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar Ribas - 

OAB:2793-MT

 Vistos, etc.

 A parte autora interpôs recurso de apelação em face da r. sentença que 

reconheceu a prescrição do crédito tributário e declarou extinta a 

execução fiscal (fls. 105/106).

 O v. acórdão negou provimento ao recurso de apelação da Fazenda 

Nacional (fls. 158/159). Ao passo que foi negado seguimento ao recurso 

especial também por ela interposto (fl. 180).

 Em 10/09/2019 foi certificado o trânsito em julgado do v. acórdão, com a 

remessa dos autos ao juízo “a quo” (fl. 182).

 Diante disso, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20758 Nr: 1661-34.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

A parte exequente manifestou-se nos autos recusando o bem ofertado, 

sob o argumento de que o dinheiro tem maior liquidez, requerendo a 

penhora on line via BacenJud e, subsidiariamente, o bloqueio de veículos 

pelo sistema Renajud (fls. 70/72).

 Pois bem. Promova-se a consulta via sistema BACENJUD, acerca de 

informação da existência de ativos em nome da parte executada, e em 

havendo valores, que seja realizado o bloqueio até o valor indicado na 

memoria de cálculo, nos termos do art. 854 do CPC.

 Requisitado o bloqueio, os autos deverão permanecer em gabinete até 

que se processe a ordem perante as Instituições financeiras por meio do 

Banco Central, a teor do art. 512, § 2º da CNGC.

Em caso de êxito no bloqueio “on line”, intime-se o executado para 

requerer o que entender de direito, consoante o disposto nos §§ 2º e 3º, 

do artigo 854 do CPC.

Restando infrutífera a penhora “on line”, considerando o lapso temporal 

transcorrido desde a última pesquisa, proceda-se a busca de veículos 

registrados em nome do executado junto ao RENAJUD. Havendo 

localização de veículos, determino a inclusão de restrição de transferência 

em relação a tantos quantos baste para quitação do débito.

Contudo, conforme extrato em anexo, realizada a pesquisa RENAJUD, o 

único bem em nome do executado é aquele anteriormente penhorado à fl. 

69.

 Assim, intime-se a exequente, mediante remessa dos autos, para 

manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias, devendo ainda esclarecer se o 

bem recusado na petição à fl. 70 refere-se ao veículo anteriormente 

penhorado via Sistema RENAJUD à fl. 69.

 Cumpra-se.

Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12033 Nr: 830-25.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana P. de Sousa ME, Adriana Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Beatriz Corrêa da Costa 

Soares - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Chamo o feito à ordem.

 Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de ADRIANA P. DE SOUSA – 

ME e ADRIANA PEREIRA DE SOUSA.

 Compulsando os autos, observa-se que a parte executada foi citada por 

edital (fls. 55/58), contudo não apresentou manifestação.

 É cediço que ao executado revel citado por edital, deverá ser nomeado 

curador especial com legitimidade para apresentar embargos, nos termos 

da Súmula 196 do STJ e do artigo 72, II, do CPC.

 Desta forma, deve-se assegurar ao réu revel citado por edital o direito ao 

contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade dos atos praticados.

 In casu, em que pese a revelia dos ora executados citados por edital, 

verifico que até o momento não lhes foi nomeado curador especial.

 A ausência da referida nomeação acarreta a nulidade dos atos 

posteriores à citação por edital, que por se tratar de matéria de ordem 

pública, pode ser reconhecida a qualquer momento.

 Diante disso, o bloqueio via Sistema Bacenjud à fl. 68 encontra-se eivado 

de nulidade, razão pela qual determino o seu levantamento.

 Outrossim, nomeio a advogada Dra. Nathalia Marcolino Morais, inscrita na 

OAB/GO 54936, para atuar como curadora especial e defender os 

interesses do executado, tendo em vista ausência de Defensor Público 

nesta Comarca desde o dia 07/01/2020, sem previsão da nomeação de 

outro profissional.

 Intime-se a curadora especial ora nomeada acerca do múnus e para que 

apresente defesa, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32981 Nr: 1685-28.2011.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Sousa Meneses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 É cediço que a penhora deve recair somente sobre os bens que bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios (art. 831, CPC).

 Ocorre que, a parte exequente requereu a penhora on line de dinheiro em 

nome do executado, contudo, deixou de apresentar o cálculo atualizado 

do valor em execução (fl. 47).

 Com isso, antes de analisar o pedido de fl. 47, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 6654 Nr: 10-94.1992.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Manoel Machado Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:MT 22.165/A, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 É cediço que a penhora deve recair somente sobre os bens que bastem 

para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios (art. 831, CPC).

 Ocorre que, a parte exequente requereu a penhora on line de dinheiro em 

nome do executado, contudo, deixou de apresentar o cálculo atualizado 

do valor em execução (fls. 165/166).

 Com isso, antes de analisar o pedido de fls. 165/166, intime-se a parte 

exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 13132 Nr: 1552-59.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Raimundo Lopes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A advogada do autor manifestou-se nos autos informando que não obteve 

êxito na sua localização, aduzindo, ainda que teria vindo a óbito de acordo 

com informação no site do INSS.

Pois bem. A prestação de contas é dever do advogado e dever do cliente, 

o que inclui a entrega de valores a ele pertencentes.

 Desse modo, estando o cliente (ou seus herdeiros) em lugar incerto ou 

ignorado, deverá o advogado realizar, de pronto, depósito em Caderneta 

de Poupança, em nome daquele, com valor corrigido desde a data do 

efetivo recebimento, bem como realizar prestação de contas, de forma 

contábil e integral, enviando-a, via correios, com A.R o equivalente ao 

endereço constante da procuração ou de contratos de honorários

 Assim, do caso do cliente não ser localizada, e uma vez concluída a 

causa, incumbe a advogada depositar os valores a ele pertencentes em 

conta de poupança aberta no nome daquele ou propor as medidas judiciais 

pertinentes

Os meios apropriados, que bem conhece a advogada, devem ser 

utilizados para consignar os valores pertencentes do seu cliente, na via 

extrajudicial, ou, ainda judicialmente na ação de consignação em 

pagamento ou ação de pagamento de contas mediante citação por edital

 Sendo assim, considerando o exaurimento da prestação jurisdicional por 

este juízo.

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações necessárias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45241 Nr: 1576-72.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia Rezende Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Vistos, etc.

Apresentado o cálculo atualizado do débito (fls. 120/121), em atenção a 

decisão da Juíza Auxiliar da CGJ (fl. 118), promovida a consulta via 

sistema BACENJUD, acerca de informação da existência de ativos em 

nome da parte executada, nos termos do art. 854 do CPC, o resultado foi 

negativo.

 Outrossim, promovida a busca de veículos registrados em nome da parte 

executada junto ao RENAJUD, o resultado da pesquisa segue em anexo.

 No tocante ao pedido de fls. 112, especifique a Fazenda Pública 

exequente sobre quais bens requer que recaia a penhora, e, no caso de 

imóveis, identifique o cartório do seu registro e respectiva matrícula.

Sendo assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifeste o que entender de direito.

Cumpra-se.

Intime-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12790 Nr: 1622-76.2006.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimundo Godinho Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Neri 

- OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 A decisão às fls. 232/233 acolheu em parte a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentada pelo INSS.

 Os autos foram encaminhados ao contador do juízo, que elaborou os 

cálculos de acordo com os parâmetros estabelecidos na referida decisão 

(fls. 234/235), em consonância com a r. sentença e o v. acórdão.

 Seguiu-se manifestação do INSS reiterando alegação já apreciada no 

julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 237verso). 

Ora, não concordando com a parte da decisão que estabeleceu o período 

a ser deduzido dos cálculos, deveria ter se insurgido, na época oportuna, 

por meio do recurso de agravo de instrumento.

 Sendo assim, homologo os cálculos do contador do juízo acostado aos 

autos às fls. 234/235.

 Nos termos do artigo 535, §3.º, II, do Código de Processo Civil, 

expeçam-se Requisições de Pequeno Valor (RPV), separadamente, 

referente ao valor principal (parcelas atrasadas), em nome do autor, e o 

relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da causídica 

(R$ 3.787,10).

 Comunicado nos autos o depósito, sem nova conclusão, nos termos do 

parágrafo único do artigo 906 do CPC, expeçam-se Alvarás de 

transferência eletrônica dos valores depositados.

 Após, tornem os autos conclusos para extinção pelo pagamento.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20746 Nr: 1649-20.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A FULLIN - Supermercado Bom Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pois bem. De proêmio, indefiro o pleito de suspensão da CNH do 

executado, haja vista que o caso é de inadimplemento de ICMS pelo sujeito 

passivo e não crime ou irregularidade de trânsito. De outra parte, 

consoante entendimento firmado pelo STJ em decisão proferida em 

julgamento de recurso repetitivo, para se decretar a indisponibilidade de 

bens prevista no artigo 185-A do CTN é indispensável que o devedor 

tributário seja devidamente citado, não pague o tributo, nem apresente 

bens a penhora, e haja o esgotamento das diligências promovidas com a 

finalidade de encontrar patrimônio que possa ser judicialmente constrito. 

Desse modo, a decretação de indisponibilidade de bens em execuções 

fiscais depende da comprovação pela Fazenda Pública do esgotamento de 

diligências em busca de bens penhoráveis, o que não se verifica no caso 

concreto. Da análise dos documentos acostados aos autos, extrai-se que 

houve pedidos de expedição de ofício às Cooperativas de Crédito (Sicredi 

e Sicoob) e acionamento BACENJUD e RENAJUD, tendo restado 

infrutíferas as pesquisas de dinheiro e veículos sem restrição em nome do 

executado. Outrossim, impende registrar que pelo Sistema INFOJUD é 

possível obter não só as declarações de imposto de renda (DIRPF), mas 

também do imposto territorial rural (DITR), bem como a declaração de 
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operações imobiliárias (DOI). Logo, dada a ausência de pedido nesse 

sentido, conclui-se que a Fazenda Pública exequente não esgotou todas 

as diligências aptas a possibilitar o bloqueio de bens do devedor. Diante 

disso, as diligências realizadas pela parte exequente, não podem ser 

consideradas suficientes a permitir que se afirme com segurança, que não 

foram encontrados bens penhoráveis, o que não autoriza a adoção da 

medida excepcional e extrema de decretação da indisponibilidade de bens 

do executado. Razão pela qual indefiro o pedido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41631 Nr: 2085-37.2014.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Isabel Caetano de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Frantoni 

Rodrigues - OAB:128341, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:3594

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora para, em havendo 

interesse, entrar em contato diretamente com o setor de acordos do 

Escritório Nelson Wilians & Advogados, através do telefone 

(11)3330-2277, ou enviando e-amil para acordosbb.sp@nwadv.com.br, 

com intuito de negociação e possível composição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132259 Nr: 2090-25.2015.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Gomes de Melo, Vulgo Piranha, Geova 

de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emílio Nage Haddad Coutinho - 

OAB:10.337 - MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jarbas Costa Batista - 

OAB:OAB/MT 24731/O

 Em atendimento ao provimento n° 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora par 

que providencie o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça, devendo 

a respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br -> Diligência) e juntada aos 

autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) 

dias, a fim de que se efetive o cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132723 Nr: 2357-94.2015.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Teodoro da Silveira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:OAB/MT 19179-A

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o advogado do réu a apresentar 

Alegações Finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 149828 Nr: 1182-26.2019.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Douglas Andrade de Oliveira, Marcio 

Leandro Alves Peixoto, Breno Felipe Pereira Campos, José Andrade 

Cavalcante, Cleberson de Souza Cardoso, Rogério Neves da Silva, 

Horácio Teles Leão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleuber Vieira de Souza - 

OAB:26741-B/MT, Danilo Schembek Sousa - OAB:OAB/MT 19.907/O, 

RIVERALDO GOMES DA SILVA - OAB:8143-A

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar o patrono do denunciado Rogério Neves 

da Silva, Dr. Cleuber Vieira de Souza, á apresentar Resposta à Acusação, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45241 Nr: 1576-72.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Amélia Rezende Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O INSS interpôs recurso de apelação manifestando previamente que 

desistiria do mesmo, caso a parte autora concordasse com os cálculos 

apresentados (fls.77/83).

Em sede de contrarrazões ao recurso de apelação, a parte autora não 

concordou com a proposta do INSS (fls. 85/92).

Assim, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1° Região, 

com os comprimentos deste juízo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12231 Nr: 1023-40.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Técnicos em radiologia da 12ª 

Região

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moisés Azevedo Wanderley Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hevelyn de Souza Martins 

Lopes - OAB:11.883/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fls. 67/69.

 Expeça-se mandado de citação para cumprimento no endereço indicado 

pelo exequente à fl. 68, na forma do artigo 8º, da Lei 6.830/80.

 Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 São Félix do Araguaia/MT, 20/01/2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18170 Nr: 1184-45.2009.811.0017

 AÇÃO: Embargos->Recursos Trabalhistas->Recursos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ireny Abadia Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela da Rosa Correa - 

OAB:MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Brasil Boranga 

Escobar - OAB:9357-B

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta 

pelo BANCO ITAÚ S/A. em desfavor de IRENY ABADIA RODRIGUES, no 

intuito de retomar a posse do veículo objeto de contrato de arrendamento 

mercantil.

 Alega o autor que celebrou com o requerido um Contrato de 

Arrendamento Mercantil em 21/12/2007, que deveria ser pago em 60 

parcelas mensais e consecutivas, no valor de R$ 554,02, cada uma, 

corrigida de acordo com as cláusulas contratuais, vencendo-se a primeira 

em 21/01/2008 e a última em 21/12/2012. Relata, no entanto, que o 

requerido teria deixado de pagar a partir da parcela de nº 14, com 

vencimento em 21/02/2009, o que obrigou a notificá-lo extrajudicialmente 

para comprovar a mora.

 Deferida a liminar (fls. 24/26), expediu-se o mandado de citação (fl. 27), 
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tendo o oficial de justiça certificado que o requerido estaria residindo no 

município de Novo Santo Antônio, solicitando o depósito do valor da 

diligência (fl. 28).

 Citado (fl. 46), o requerido apresentou contestação negando que tenha 

celebrado contrato de arrendamento com o banco autor.

Impugnação a contestação às fls. 49/57, reiterando o alegado na exordial 

e pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Às fls. 68/69, o M.M juiz Dr. Pedro Flory entendeu não ser possível o 

julgamento antecipado, posto que o requerido negou ter celebrado 

qualquer contrato com o autor e, com isso, determinou a intimação das 

partes para especificar as provas que pretendiam produzir.

 Em contínuo, o banco autor requereu o sobrestamento do feito por 90 

dias, para a realização de diligências necessárias à produção de provas 

para instrução do mérito (fl. 70); depois requereu a dilação do prazo por 

60 dias (fl. 75).

O pedido de suspensão do feito foi deferido (fl. 80).

 Decorrido o prazo de suspensão, a parte autora foi intimada para 

manifestar-se acerca da produção de provas (fls. 81/82).

 O banco autor informou não ter provas a produzir e requereu novamente 

o julgamento antecipado de mérito (fl. 83).

 Constatado que a peça de defesa foi subscrita por pessoa que não 

possui capacidade postulatória, o M.M juiz Dr. Pedro Fleuy determinou a 

intimação do autor para sanear o defeito de representação processual, 

constituindo advogado ou a hipossuficiência (fls. 84/85).

Intimado, o requerido apresentou contestação subscrita por advogado, 

arguindo preliminarmente a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que 

não firmou contrato de arrendamento mercantil com a instituição financeira 

autora. No mérito, afirmou que não celebrou qualquer tipo de contrato com 

o banco autor, negando que a assinatura lançada no instrumento fosse 

sua (fls. 108/113). Requereu a concessão da justiça gratuita e juntou 

declaração de hipossuficiência (fls. 114/116).

Impugnação à contestação (fls. 120/122).

 Seguiu-se decisão determinando a intimação das partes para 

especificarem as provas que pretendiam produzir (fl. 125). Referida 

decisão foi disponibilizada no DJe n. 10128 de 25/10/2017 e publicada no 

dia 12/12/2017.

 Certidão de decurso do prazo para as partes indicarem as provas que 

pretendiam produzir (fl. 127).

Os autos vieram conclusos para sentença.

Em suma, é o relatório.

Fundamento e Decido.

O banco autor ajuizou a presente ação visando a reintegração na posse 

do veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, tendo em vista o 

inadimplemento por parte do requerido.

 O requerido, por sua vez, afirma que nunca celebrou referido contrato 

com a instituição financeira autora, negando que tenha assinado o 

instrumento contratual acostado aos autos às fls. 15/15verso.

 Instadas a especificarem as provas que pretendia produzir, as partes não 

manifestaram interesse na produção de outras provas.

 Pois bem É cediço que impugnada a assinatura no documento particular, 

cessa-lhe a fé, independentemente de arguição de falsidade, cabendo o 

ônus da prova, neste caso, à parte que o produziu.

In casu, contestada pelo requerido a autenticidade da assinatura aposta 

no contrato de arrendamento mercantil, forçoso ressaltar que, com fulcro 

no artigo 429, II, do CPC/2015 (art. 398, II, CPC/1973), incumbe ao banco 

autor produzir as provas de sua veracidade, ônus do qual não se 

desincumbiu. Vejamos.

Em que pese o requerimento do autor de julgamento antecipado da lide (fl. 

52), a decisão de fls. 68/69 foi clara quanto a necessidade de produção 

de prova no sentido de refutar a alegação do requerido de nunca ter 

celebrado o contrato com a instituição financeira autora. Determinando-se, 

assim, a intimação das partes para manifestarem-se acerca das provas 

que pretendiam produzir, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.

Intimado, o banco autor requereu o sobrestamento do feito por 90 dias e 

depois a dilação do prazo, para a realização das diligências necessárias à 

produção de provas para a instrução (fls. 70 e 75), o que foi deferido.

 Decorrido o prazo, a instituição financeira autora foi intimada para 

manifestar-se acerca da produção de provas (fls. 80/82), que, no entanto, 

informou não ter provas a produzir, requerendo o julgamento antecipado 

de mérito (fl. 83).

 Oportunizado novamente às partes a produção de outras provas (fl. 125), 

intimado para indicar as provas que desejava produzir, o banco autor 

manteve-se inerte deixando transcorrer in albis o prazo (fl. 127).

 É cediço que a prova pericial grafotécnica é necessária quando a prova 

do fato controvertido depender de conhecimento técnico, não cabendo ao 

magistrado atestar a inocorrência da falsidade alegada embasada na 

similaridade entre a assinatura questionada e as outras existentes nos 

autos.

 Ora, cabia ao banco autor que produziu o documento e que dele queria 

valer-se como prova, o ônus da prova da autenticidade da assinatura do 

requerido no contrato de arrendamento mercantil (fls. 15/15verso), nos 

termos do artigo 429, II, do CPC. Contudo, não produziu prova neste 

sentido, nem requereu a realização de perícia grafotécnica. Mesmo ciente 

das implicações, manifestou desinteresse na produção de outras provas e 

requereu o julgamento antecipado de mérito.

 Com isso, a instituição financeira autora não logrou êxito em demonstrar a 

autenticidade da assinatura do requerido no contrato e, por conseguinte, 

não conseguiu comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que 

lhe incumbia, nos termos dos artigos 373, I, e 429, II, do CPC. Razão pela 

qual a improcedência do pleito é medida que se impõe.

 Dispositivo

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com 

exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC e, por conseguinte, 

revogo a liminar dantes deferida.

 Condeno o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, nos termos do artigo 85, §2º e §6°, do CPC.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Transitada em julgado e, em não havendo manifestação das partes, 

arquive-se com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38777 Nr: 2521-30.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filemon Gomes Costa Limoeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de execução fiscal visando o pagamento de multa aplicada pelo 

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, inscrita em dívida ativa, 

ajuizada em face de Filemon Gomes Costa Limoeiro.

 Às fls. 43/47, a Fazenda Pública exequente requereu a penhora dos 

créditos da empresa e seus sócios junto às administradoras de cartão de 

crédito.

 Contudo, na presente execução não figura no polo passivo empresa, 

firma individual ou empresário individual.

 A ação foi proposta contra pessoa física e não jurídica, para exigir o 

pagamento do valor constante da Certidão de Dívida Ativa, referente a 

multa aplicada pelo TCE/MT.

 Sendo assim, o pedido da parte exequente não atende ao disposto no 

diploma processual (artigo 866 do CPP).

 Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

indique bens do executado passíveis de penhora ou requeira o que 

entender de direito, sob pena de suspensão da execução.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34707 Nr: 759-13.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivaldo Pereira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14724/B, Márcio Castilho de Moraes - OAB:OAB/MT 

24310/A

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de expedir Ofício à Delegada de Polícia Civil de São 

Félix do Araguaia-MT, para que informe em qual Delegacia o Delegado 

Eduardo Penno atualmente está lotado. Impulsiono ainda, para remeter os 
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autos ao Ministério Público para que informe se ainda há interesse na 

oitiva testemunhas Maria Rosa Pereira Marques, Francisco Alves de 

Moura e João Sérgio Alves Ferreria e, se houver, que informe o endereço 

onde poderão ser localizadas, bem como intimar o réu, por meio de seu 

patrono, a informar se há interesse na oitiva de Geraldo Vitor de Freitas e, 

se houver, que informe o seu endereço.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147003 Nr: 3128-67.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvar Mendes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Verde Aviation LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maykon Ferreira Aboulhosn - 

OAB:31475/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de intimar a parte autora a juntar os autos o cálculo 

atualizado do débito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45870 Nr: 1920-53.2015.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVLC, ELM, IKLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:OAB/MT 10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary Cordeiro Guerra Filho - 

OAB:OAB/GO 21127

 Nos termos da Legislação vigente e da CNGC-CGJ/MT, impulsiono os 

autos, com a finalidade de remessa ao Contador Judicial para atualização, 

ante o teor da petição de fls. 73/74.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 1651 Nr: 298-95.1999.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antônio Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:OAM/MT Nº 9880, Romes da Mota Soares - OAB:4781-A

 Ante o exposto e por tudo acima alegado, REVOGO a prisão preventiva 

de JOSÉ ANTÔNIO GOMES DA SILVA, condicionado ao cumprimento das 

seguintes medidas cautelares diversas da prisão:I – Proibição de mudar de 

endereço sem a devida comunicação a este Juízo; eII - Comparecimento a 

todos os atos do processo dos quais for notificado/intimado.Fica advertido 

do disposto no artigo 282, §5° do Código de Processo Penal, sob pena de, 

em caso de descumprimento de qualquer condição, ser-lhe-á decretada 

novamente a prisão preventiva.Expeça-se o competente alvará de soltura 

em favor do Denunciado, desde que por outro motivo não estiver preso.No 

mais, já encerrada a instrução processual, abram-se vistas às partes para 

alegações finais sucessivas, iniciando-se pelo Ministério Público e, em 

seguida, pela Defesa, ambos pelo prazo legal.Às providências, 

cientificando-se o MPE e a defesa do peticionante.São Félix do 

Araguaia/MT, 21 de janeiro de 2020.JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDAJuíza 

de Direito

Comarca de Sapezal

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 006/2020-DF

O Exmo. Doutor Daniel de Sousa Campos MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

CONSIDERANDO os Provimentos n.º 040/2008/CM, de 19 de novembro de 

2008 e 15/2016-CM de 12 de julho de 2016, sobre as regras para o 

processo seletivo de credenciamento dos conciliadores dos Juizados 

Especiais Cíveis, Criminais e varas cíveis do Estado de Mato Grosso;

RESOLVE:

Art. 1º. - DESIGNAR conforme abaixo, a Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo para Credenciamento de Conciliadores para a Comarca de 

Sapezal/MT.

Presidente - Dr. Daniel de Souza Campos,

Membro - Hillary Sokoloski Luglio,

 Membro - Remilson Fabio de Moraes.

Art. 2º. - Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Afixando-se cópia desta 

no átrio do Fórum e remetendo-se ao Departamento de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Sapezal, 22 de janeiro de 2020.

Daniel de Sousa Campos

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

* O Edital n. 001/2020-DF completo, que torna pública a abertura do 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores da Comarca de 

Sapezal, encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da Justiça 

Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

Sentença

PEDIDO DE LICENÇA PRÊMIO

SERVIDOR: ANTONIO DOS SANTOS

Vistos etc.,

Cuida-se de requerimento formulado pelo servidor Antônio dos Santos, 

matricula nº 1630, efetivo no cargo de Oficial de Justiça nesta Comarca de 

Sapezal, relativo ao quinquênio de 01.01.2013 a 01.01.2018.

O requerimento veio instruído com certidão do Gestor Geral que demonstra 

que o servidor não infringiu o artigo 110 da Lei Complementar 04/1990.

 Às fls. 02/03 constam informações sobre a vida funcional do servidor.

É o breve relato. Decido.

O pedido merece acolhimento.

É que o servidor, além de não apresentar qualquer causa impeditiva 

prevista no artigo 110 da Lei Complementar 04/1990, como se vê pelos 

documentos que acompanham o requerimento, esteve em exercício 

ininterrupto do serviço público.

Ora, a Lei Complementar n.º 04/90, em seu artigo 109, garante ao servidor 

o direito a licença prêmio na forma pleiteada ao asseverar que "após cada 

qüinqüênio ininterrupto de efetivo serviço público estadual, o servidor civil 

e militar fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio por 

assiduidade, com remuneração do cargo efetivo".

Ante o exposto, DEFIRO o pedido para o fim de conceder ao servidor 

Antônio dos Santos licença prêmio referente ao quinquênio do período 

compreendido entre 01.01.2013 a 01.01.2018, a ser usufruída de acordo 

com a conveniência da Administração.

 Às anotações e comunicações necessárias.

Após, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70288 Nr: 1795-38.2011.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBRAIN ALFREDO PAIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALFREDO TONOL PAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o inventariante para apresentar a prestação de contas, bem 

como as certidões negativas de débitos fiscais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 73698 Nr: 1252-64.2013.811.0078

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO FREOSVALDO RAMALHO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INDIAMARA CONCI DAL'MASO - 

OAB:MT 10.888, SAMANTHA BALTIERI CARVALHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte inventariante para se manifestar quanto a juntada de fls. 

248.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114327 Nr: 4652-13.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELDER LEONES FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBX INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDOR LTDA 

– TEMPERA SAPEZAL - TEMPERSAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora na pessoa do seu advogado para comparecer a 

Audiência de conciliação designada para o dia 27/02/2020, às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 76035 Nr: 758-68.2014.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELIA MATEUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Diante do retorno dos autos da Instância Superior, intime-se a parte autora 

para requerer o que for de direito, no prazo de 10 dias.

Nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas 

necessárias e anotações de estilo.

Às providencias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 39370 Nr: 1670-07.2010.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO BUZANELLO, ALMIR JACO 

BUZANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI RODRIGUES 

COLADELLO - OAB:MT/12684/A, RALFF HOFFMANN - OAB:13128

 DECISÃO

Da análise dos autos, observa-se que, para conclusão da instrução 

criminal, falta a oitiva das testemunhas de acusação Ildo Rufino, Valdinei 

Alves Ferreira e Manoel da Silva Santos e de defesa Hélio Ernesto, 

Valdecir Roque e Maria Selma Martins, além do interrogatório dos réus.

Verifica-se que foi expedida carta precatória para a Comarca de Lucas de 

Rio Verde (fl. 242), objetivando a oitiva de Ildo Rufino, Valdinei Alves 

Ferreira, Hélio Ernesto e Valdecir Roque, tendo o juízo deprecado 

designado audiência para o dia 13 de fevereiro de 2020 (consulta ao site 

do TJMT).

O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Manoel da Silva 

Santos. A defesa, por sua vez, insistiu na sua oitiva. Assim, determino a 

intimação da defesa dos acusados para, no prazo de 05 dias, fornecer 

novo endereço da referida testemunha, sob pena de homologação de sua 

desistência.

Vislumbra-se, ainda, que foi expedida carta precatória para a Comarca de 

Lucas do Rio Verde, a fim de colher a oitiva da testemunha de defesa 

Maria Selma Martins. Todavia, apesar de ter sido intimada (fl. 129), não foi 

inquirida, consoante se observa do termo de audiência de fl. 131. Dessa 

maneira, determino a expedição de nova carta precatória para Comarca de 

Lucas do Rio Verde, objetivando a oitiva da testemunha de defesa Maria 

Selma Martins.

Por fim, designo audiência de instrução para o dia 19 DE MAIO DE 2020, às 

13h30min, a fim de proceder a oitiva da testemunha Marcos Antônio de 

Castro.

Intime-se a testemunha no endereço informado às fls. 271.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 75572 Nr: 480-67.2014.811.0078

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN CARLO FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOVEU FRANCIOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5706/O, 

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON TEIXEIRA CAMPOS - 

OAB:7591-B/MT

 DESPACHO

Sobre o depósito judicial realizado pela parte executada, intime-se o 

exequente para, no prazo de 10 dias, manifestar nos autos e requerer o 

que for de direito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 39375 Nr: 1675-29.2010.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAWASAKI ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRA MOREIRA SANTA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642/MT

 DESPACHO

Cadastre-se o advogado Cláudio Kazuyoshi Kawasaki no polo ativo para 

recebimento das devidas intimações.

Após, o cadastramento, proceda-se nova intimação da decisão de fls. 

300/301.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 35855 Nr: 732-46.2009.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECÂNICA E TORNEARIA IRMÃOS LEAL LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ELISIO DE PAULA 

NETO - OAB:13.071

 DESPACHO

Intime-se pessoamente a parte exequente, via correio, para, no prazo de 

10 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105393 Nr: 4290-45.2017.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: O SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE SAPEZAL - S.I.M.S, OLDINÉIA COSCIA DE FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745, Camila Ramos Coelho - OAB:OAB/MT 16.745, JULIANA 

DA SILVA BATISTA - OAB:18317/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, consoante dicção do artigo 1.025 do novo Diploma Processual 

Civil a mera oposição de embargos de declaração é o suficiente para 

prequestionar a matéria.ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 1.022 

do NCPC, REJEITO os Embargos de eclaração opostos pela parte autora, 

mantendo-se incólume a sentença prolatada à ref. 22. Aguarde-se o prazo 

recursal e cumpra-se as demais deliberações da sentença. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 24510 Nr: 801-54.2004.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR CÉSAR DONATÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GASTÃO BATISTA TAMBARA 

- OAB:12529/A MT

 DESPACHO

Intime-se pessoamente a parte exequente, via correio, para, no prazo de 

10 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 33615 Nr: 959-70.2008.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SCHAEFFER MAGGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9.123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 DESPACHO

Intime-se pessoalmente a parte exequente, via correio, para, no prazo de 

10 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73160 Nr: 732-07.2013.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI VANIA CONCI CASAGRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDIANE DE ANDRADE SILMA - ME, 

CLEIDIANE DE ANDRADE SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA ALVES 

MARINO DA SILVA - OAB:5155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se pessoalmente a parte exequente, via correio, para, no prazo de 

10 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 73993 Nr: 1527-13.2013.811.0078

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A AGÊNCIA DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELS AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 DESPACHO

A Procuradoria Federal tem a prerrogativa de ser intimada pessoalmente 

dos atos processuais, sendo nula a intimação via DJE.

Assim, intime-se a parte exequente (com remessa dos autos) para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, especialmente indicar bens 

passíveis de penhora da parte executada.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000092-40.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARIA DOS ANJOS COSTADELLI (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE 

SAPEZAL SENTENÇA Processo: 1000092-40.2020.8.11.0078. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: OMNI FINANCEIRA S/A 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ROSANA MARIA DOS ANJOS 

COSTADELLI OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

ajuizou ação de busca e apreensão em face de ROSANA MARIA DOS 

ANJOS COSTADELLI, ambos devidamente qualificados nos autos. Em 

síntese, narra a autora que a requerida emitiu uma cédula de crédito em 

seu favor, sendo pactuado no referido título que o pagamento pela 

emitente se efetivaria por meio de 24 (vinte e quatro) prestações, 

ofertando a devedora em garantia um veículo marca/modelo Toyota/Hilux, 

ano 2007, cor preta, placa KAE4931. Relata que a requerida não vem 

adimplindo as parcelas, perfazendo o débito vencido o total de 

R$16.508,14 (dezesseis mil, quinhentos e oito reais e catorze centavos). 

Junto da exordial foram juntados os documentos de fls. 05/36. É o 

relatório. Decido. O Código de Processo Civil consagrou a teoria da tríplice 

identidade para arrolar os elementos da ação ou da causa e para 

identificar consequentemente a existência de litispendência (art. 337, §§1º 

a 4º, do NCPC). Uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas 

partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Verifica-se 

litispendência quando reproduz ação anteriormente ajuizada, ou seja, há 

litispendência quando se repete ação que já está em curso. No caso em 

tela, observa-se que entre o presente feito e o processo nº 

1000093-25.2020.811.0078, em trâmite perante esta unidade judiciária, a 

identidade de partes, pedido e causa de pedir, de modo a configurar o 

instituto da litispendência, devendo ser extinto o presente feito. POSTO 

ISSO, com base na motivação supra, JULGO extinto o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários. Registrada a sentença, 

certifique-se o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos, com as 

cautelas legais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sapezal/MT, 22 de 

janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-69.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE NATALIA WILDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT20921-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT20678-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO FINASA BMC S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))
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Intima-se a parte requerida na pessoa de seu(a) advogado(a) a 

apresentar Contrarrazões no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000899-94.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO(A))

JOSE LEONARDO DO NASCIMENTO OLIVEIRA OAB - MT24949/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS ENGEL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. No presente caso, observa-se 

que no ID. 26751407 as partes realizaram acordo. Certo é que se mostra 

lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e tão 

somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos nos seguintes termos. Assim, outro 

caminho não há senão a homologação do acordo pactuado nos autos. 

Ante o exposto, homologo por sentença, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, a transação celebrada entre as partes, com resolução do 

mérito, a teor do que dispõe o art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. 

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas 

entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e 

nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À consideração do 

Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Sapezal, para homologação do presente projeto de acordo com o artigo 

40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. 

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o 

necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Sapezal-MT, 22 

de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000091-55.2020.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR DE COL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES OAB - MT12603/O 

(ADVOGADO(A))

ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR OAB - MT17550/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000091-55.2020.8.11.0078. AUTOR: ADEMIR DE COL REQUERIDO: 

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Considerando a 

necessidade de comprovação do atual domicílio da parte autora nesta 

comarca, nos termos dos artigos 320 e 321 do NCPC, determino a sua 

intimação, por intermédio do advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial a fim de colacionar nos autos comprovante de endereço 

em seu nome. Decorrido o lapso temporal acima, retornem conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 22 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000098-52.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA CASSIANO PERIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000098-52.2017.8.11.0078. REQUERENTE: EVA APARECIDA CASSIANO 

PERIS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Defiro a assistência judiciária 

gratuita. Se tempestivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 166 do FONAJE, recebo o apelo nos efeitos devolutivo e 

suspensivo. Intime-se a parte apelada para contrarrazões recursais. 

Decorrido o prazo acima, remetam-se os autos à Turma Recursal 

competente para julgamento. Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 22 de 

janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000771-74.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL JOILSON DE OLIVEIRA MOTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000771-74.2019.8.11.0078. REQUERENTE: MARQUEZIN COMERCIO DE 

MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: MANOEL 

JOILSON DE OLIVEIRA MOTA Considerando que compete à parte autora 

realizar as diligências necessárias a fim de obter o paradeiro da parte 

adversa, sendo deferido o pedido de buscas por intermédio dos sistemas 

de cooperação (tais como Infojud e Bacenjud), apenas de forma 

excepcional, quando comprovado que já se esgotou todos os meios 

disponíveis à parte, o que não restou demonstrado no presente caso, 

INDEFIRO o pedido retro e, por conseguinte, determino a intimação da parte 

autora para, em 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção. Transcorrido o prazo supra, retornem conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sapezal/MT, 22 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA 

CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010112-44.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARA NICELY DA SILVA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN OAB - MT0020395A (ADVOGADO(A))

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ORLEANE AGUIAR FROES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

8010112-44.2015.8.11.0078. EXEQUENTE: MARA NICELY DA SILVA - EPP 

EXECUTADO: ORLEANE AGUIAR FROES Considerando que restou 

infrutífera a penhora online realizada anteriormente, defiro o pedido retro 

bloqueio de veículos que eventualmente estejam em nome da parte 

executada, via Sistema RENAJUD. Esgotados os meios para tentativa de 

penhora de bens, defiro o pedido para inclusão do nome do executado no 

cadastro de inadimplentes, por meio do Sistema SERASAJUD. Por 

conseguinte, deverá a Secretaria Judicial dar prosseguimento a inscrição 

junto ao Serasa e SPC, com fulcro no artigo 782, § 3°, § 4°, do Código de 

Processo Civil. Efetivados os atos acima, intimar a parte exequente para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie o prosseguimento do feito. 
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Intimem-se. Cumpra-se. Sapezal/MT, 22 de janeiro de 2020. DANIEL DE 

SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000074-24.2017.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SEBASTIAO LUCAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA VIEIRA OAB - MT0022756A (ADVOGADO(A))

ANDERSON CESAR FREI ALEXO OAB - MT7069-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO ESCOLA E DESPACHANTE PETRUCCI LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Dispensado o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Observa-se no presente caso 

que não existe mais razão para existência da presente demanda, visto 

que a própria autora manifestou o desinteresse no prosseguimento do 

feito (id. 10555123). Ante o exposto, homologa-se o pedido de desistência 

formulado pelo (a) requerente e, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

CPC. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Sapezal, para homologação do presente projeto de acordo 

com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Sapezal-MT, 22 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000727-55.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PEREIRA MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No presente caso, observa-se que no ID. 24001626 as partes 

realizaram acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos 

nos seguintes termos. Assim, outro caminho não há senão a homologação 

do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc, Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Sapezal-MT, 22 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000066-76.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR ALEXANDRE DOS SANTOS 95507825904 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISE KELI MADUREIRA LAVARDA OAB - MT24911/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DA SILVA PEGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No presente caso, observa-se que no ID. 24009731 as partes 

realizaram acordo. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a 

finalização de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, 

dispensando o magistrado de julgar as diversas questões postas nos 

autos, cabendo verificar apenas e tão somente a satisfação dos 

requisitos formais do negócio jurídico, homologando a manifestação da 

vontade apresentada pelas partes. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos 

nos seguintes termos. Assim, outro caminho não há senão a homologação 

do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, 

III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da 

Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Sapezal-MT, 22 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000029-83.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

ODETH BASTOS CARMONA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Observa-se no presente caso que não existe mais razão para 

existência da presente demanda, visto que a própria autora manifestou o 

desinteresse no prosseguimento do feito (id.24674834). Ante o exposto, 

homologa-se o pedido de desistência formulado pelo (a) requerente e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA 

nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em 

julgado, ao arquivo com baixas. Sapezal-MT, 22 de janeiro de 2020. 

DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-89.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LEILAINE PEREIRA MORAES OAB - MT22750/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Dispensado o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA pela venda de produtos, tendo como autora MARQUEZIN 

COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME em face de 

LUZINETE DE OLIVEIRA, devidamente qualificadas na exordial. A 

requerente alega ser credora de débitos referente à venda de produtos, 

tendo restado não pagos no valor total de R$ 7.098,95(sete mil e noventa 

e oito reais e noventa e cinco centavos). Os autos estão maduros para a 

prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95, 

não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os 

princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de 

seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os 

pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do 

processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de 

ação. Observo ainda que não se aplica preceito contido no art. 489 do 

CPC/2015 por afronta à norma do art. 38 da Lei 9.099/95, eis que 

suficientes à menção neste ato sentencial, dos elementos de convicção 

do juízo, o que vem corroborado pelo Enunciado 162 do Fonaje. 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerida, apesar de 

devidamente citada por AR, não compareceu à audiência de conciliação 

realizada nestes autos e muito menos apresentou sua defesa, e nem 

apresentou justificativa plausível de sua ausência à solenidade da 

audiência de conciliação. Desta forma, não tendo sido sequer alegado 

motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência da parte 

reclamada na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Ressalte-se que a contumácia da parte reclamada importa em confissão 

ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existente nos autos. Pois bem. Da análise dos documentos 

anexos nos autos, verifica-se que a demandada comprou através das 

notas de pedido anexas a inicial, produtos no valor total de R$ 

7.098,95(sete mil e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), com 

vencimento nos meses de maio a Agosto 2016, e não pagou. E, de outro 

turno, não havendo prova desconstitutiva do direito da parte reclamante, 

mister se faz o acolhimento do pedido inicial. Posto isso, com fundamento 

no art. 487, inciso I do Estatuto Processual Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

do pedido formulado pela MARQUEZIN COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME em desfavor de LUZINETE DE OLIVEIRA, para 

condenar a requerida a pagar a importância de R$ 7.098,95(sete mil e 

noventa e oito reais e noventa e cinco centavos) devidamente atualizados 

pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às 

normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em 

julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA À 

consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado Especial Cível da 

Comarca de Sapezal, para homologação do presente projeto de acordo 

com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA LEMES Juíza Leiga 

Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta. P.I.C. 

Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Sapezal-MT, 22 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000257-24.2019.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELENICE ALVES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Observa-se no presente caso que não existe mais razão para 

existência da presente demanda, visto que a própria autora manifestou o 

desinteresse no prosseguimento do feito (id.24001607). Ante o exposto, 

homologa-se o pedido de desistência formulado pelo (a) requerente e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC. Sem custas processuais e 

sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 

55 da Lei n° 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente 

PROJETO DE SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do 

presente projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE 

ROSANGELA LEMES Juíza Leiga Vistos, etc Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. P.R.I. 

Sapezal-MT, 22 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000297-40.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Na presente reclamação, designada a sessão de conciliação, a 

parte Reclamante, embora regularmente intimada, vide sua intimação na 

pessoa de seu advogado, deixou de comparecer à solenidade. É a suma 

do essencial. O decreto de extinção é medida de rigor. De efeito, conforme 

constou no termo da audiência de conciliação, a parte Reclamante não se 

fez presente, conquanto regularmente intimado. A consequência é a 

extinção do processo. Com efeito, os preceitos contidos nos artigos 9º e 

51, inciso I, da Lei nº. 9.099/95, determinam que o processo deverá ser 

extinto, sem julgamento do mérito, sempre que o autor, sem justo motivo, 

deixar de comparecer pessoalmente à sessão de conciliação ou a 

audiência de instrução e julgamento. Ademais, o Enunciado 20 do FONAJE 

entende que o comparecimento pessoal da parte às audiências é 

obrigatória. A pessoa jurídica deverá ser representada, quando autora, 

pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (Enunciado 141 do 

FONAJE). Posto isso, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 

9.099/95, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais, nos 

termos do artigo 51, § 2.º, da Lei n.º 9.099/95. Sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 

9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao 

arquivamento imediato. Cumpra-se. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA À consideração do Excelentíssimo juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Sapezal, para homologação do presente 

projeto de acordo com o artigo 40, da lei 9.099/95. ADRIELE ROSANGELA 

LEMES Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. P.R.I. Sapezal-MT, 

22 de janeiro de 2020. DANIEL DE SOUSA CAMPOS Juiz de Direito

Comarca de Tabaporã

Portaria

PORTARIA Nº 002/2020/DF

 O Doutor Rafael Depra Panichella, MM Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Tabaporã/MT, no uso de suas Atribuições Legais,

CONSIDERANDO que Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, 

autorizou a abertura de novo processo seletivo para formação de 

credenciamento para Psicólogo da Comarca de Tabaporã/MT, nos termos 

do Provimento n. 16/2016-CM;

 R ESOLVE:
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 Art. 1º – DESIGNAR os servidores efetivos abaixo relacionados para, sob 

a presidência do primeiro, compor a Comissão de Apoio ao Processo 

Seletivo de Credenciamento de Psicólogo na Comarca de Tabaporã/MT:

 Etienne Regina dos Santos e Carmo Strambaioli, matrícula 12242, efetiva, 

Técnica Judiciária, Gestora Geral;

 Marcos Antônio de Freitas, matrícula 32546, efetivo, Técnico Judiciário, 

Gestor Administrativo III;

Edaiane Novais de Souza, matrícula 34605, efetiva, Técnica Judiciária, 

lotada na Secretaria da Vara Única;

 Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data.

 Tabaporã - MT, 21 de janeiro de 2020.

 Rafael Depra Panichella

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27372 Nr: 596-20.2017.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizeu Ribeiro Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Patriota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17.596 OAB/MT, DARI LEOBET JUNIOR - OAB:21919/O, Jiancarlo 

Leobet - OAB:MT/10.173, Wesley de Almeida Pereira - OAB:23350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christiano Carvalho de 

Araujo - OAB:11571/O, Ildo Roque Guareschi - OAB:5417-B

 Vistos, etc.

Tendo em vista o teor da certidão confeccionada pela Sra. Gestora na 

data de hoje (21/01/2020), INTIME-SE PESSOALMENTE a D. Causídica 

Letícia Jheneffer Alves de Freitas (OAB 25595/O), para que, no prazo de 

03 (três) dias, DEVOLVA os autos em epígrafe no cartório deste Juízo, 

sob pena de perder o direito de vistas dos autos fora do cartório, além de 

incorrer em multa, na forma do art. 234, §2º, do CPC, e ensejar a BUSCA E 

APREENSÃO dos autos, com a comunicação do fato à Seção local da 

Ordem dos Advogados do Brasil.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1825 Nr: 119-17.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro de Oliveira, Neide Maria Euzébio de Oliveira, 

Marcos Antonio de Oliveira, Marleis da Silva de Oliveira, Roberto de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lucia da Cruz Pacola, Rubens Pacola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Moreli - OAB:13052/PR

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, nas 

pessoas de seus advogados, para ciência acerca da Avaliação juntada 

às fls. 513/515.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000979-65.2019.8.11.0108

Parte(s) Polo Ativo:

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES OAB - RS0018660A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LUIS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

TAPURAH JUÍZO DA VARA ÚNICA Processo nº : 

1000979-65.2019.8.11.0108 Impulsionamento por Certidão Impulsiono a 

presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da Guia emitida no endereço , 

link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra. Tapurah/MT, 22 de janeiro de 2020. Jucileine Kreutz de Lima 

Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72078 Nr: 1848-45.2019.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAWAN SEBASTIÃO MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia da Silva Pazini Paixão 

- OAB:MT0026261O

 Considerando que decorreu o prazo de notificação sem manifestação em 

defesa, impulsiono os autos para a intimação da procuradora do réu, para 

a apresentação da defesa prévia no prazo de 10 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 61100 Nr: 3036-44.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da douta advogada nomeada 

curadora a lide, para no prazo de 10 dias manifestar-se quanto ao estudo 

psicossocial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8482 Nr: 508-91.2004.811.0108

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁLVARO ANDRÉ GOMES, CARMEN VANDERLEA 

GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HORÁCIO PIRES DE ALMEIDA, ANTÔNIO PIRES 

DE ALMEIDA, ANTÔNIO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR, ARTHUR ADAMI 

NETO, ANTÔNIO RENAN FERRO, AYRTON SYDNEI GERALDO, SANTO 

FLECK GOMES, LÉO GUARALDO, MAURO VILELA, MARIA ELZA MARTINS 

VILELA, JOÃO GUEDES de MEDEIROS, ELIZIA DE ANDRADE MEDEIROS, 

SANTA HELENA DOS SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SÜLZER PARADA - 

OAB:11846

 Impulsiono os autos para a intimação do(s) Advogado(s), Abel Sguarezi 

OAB/MT 8347, quanto ao desarquivamento dos presentes autos, para 

requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41343 Nr: 135-45.2013.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR SOARES ARAGAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE TAPURAH - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DE MATOS BORGES - 
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OAB:MT 11.068-B, VINICIUS PULIDO GUADANHIN - OAB:MT 11.006-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação da parte exequente, por seu 

procurador, para manifestação no prazo de 15 dias quanto ao cálculo 

judicial as fls. 238/244.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46542 Nr: 2134-96.2014.811.0108

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLETE CAROLINA BRAGA MALVINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar da parte autora/exequente, por 

seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 5 dias, o 

complemento do depósito da diligência, por meio da Guia emitida no 

endereço  link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar 

o comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o mandado, vez que foi recolhido diligência para cumprimento de 

ato no centro da cidade de Tapurah, quando o local de cumprimento é 

zona rural do município de Itanhangá/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51177 Nr: 142-32.2016.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERMES RUBIN PASQUALOTTO, OSVALDO 

LUIZ RUBIN PASQUALOTTO, VERUSKA CARNEIRO SANTIAGO 

PASQUALOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Luis Zanon - OAB:MT 

9.975-A, VINICÍUS DUARTE BARNES - OAB:OAB/RS 56242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Magalhaes Ferrari - 

OAB:MT0013985B

 Impulsiono a presente deprecata para intimar da parte autora, por seu(ua) 

procurador(a), para que efetue, no prazo de 30 dias, o depósito da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, por meio da Guia emitida no endereço , 

link do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64429 Nr: 1934-50.2018.811.0108

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA REJANE BOENO FELTRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para a intimação das partes, por seu procurador e via 

remessa, para ciência quanto ao teor do(s) Oficio(s) Requisitório(s), 

expedido nos autos, nos termos do art. 11 da Resolução nº 00405/2016 

do Conselho da Justiça Federal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 15443 Nr: 425-41.2005.811.0108

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antonio Molossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO CÉZAR DALLAPRIA, Loreci Woicikoski, 

Monaliza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carmem Cristina Garbossa - 

OAB:MT 7389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que consta a fl. 51 auto de penhora e depósito de bem imóvel, 

estando o feito suspenso para que a parte proceda à juntada de cópia da 

matrícula do imóvel penhorado, visando garantir a efetividade do 

praceamento requerido, assim impulsiono os autos para a intimação da 

parte exequente, para manifestação no prazo de 10 dias, se pretende 

manter a penhora do bem ou requerer a sua desconstituição.

Comarca da Terra Nova do Norte

Vara Única

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000905-80.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANA AMANCIO DA COSTA OAB - MT18920/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. R. C. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual 

vigente, passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) 

seu/sua Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para 

comparecer na AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes 

autos. Informo ainda que o não comparecimento injustificado do autor à 

audiência de conciliação poderá ser considerado ato atentatório à 

dignidade da Justiça passível de aplicação de multa nos termos do art. 

334, § 8° do CPC, conforme segue: Tipo: Conciliação Sala: Conciliação 

Data: 16/03/2020 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000053-56.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

VALTECIR PERIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARISA TERESINHA VESZ OAB - MT0004987A (ADVOGADO(A))

TIAGO FRIGHETTO OAB - MT23745/O (ADVOGADO(A))

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

PAULO HENRIQUE PASCHOAL (REQUERIDO)

APARECIDO MARQUES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

CERTIFICO e dou fé, que nos termos da legislação processual vigente, 

passo a intimar a(s) parte(s) Promovente(s) , através do(a) seu/sua 

Procurador(a), nos termos do art. 334, § 3° do CPC, para comparecer na 

AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, designada nos presentes autos. Informo 

ainda que o não comparecimento injustificado do autor à audiência de 

conciliação poderá ser considerado ato atentatório à dignidade da Justiça 

passível de aplicação de multa nos termos do art. 334, § 8° do CPC, 

conforme segue: Tipo de audiência: Conciliação: 02/03/2020 Hora: 15:00

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000019-81.2019.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON LINO DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE TERRA 

NOVA DO NORTE DESPACHO Processo: 1000019-81.2019.8.11.0085. 

REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: GENILSON LINO DA SILVA Vistos. Antes de 

analisar o pedido de Id. 23332659, intime-se a parte requerente para 
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complementar o endereço do requerido, conforme consignado na certidão 

de Id. 19880304. Com o endereço completo, proceda-se com os atos 

necessários para o cumprimento da liminar de busca e apreensão, 

consoante decisão de Id. 17902037. Intime-se. Às providências. Terra 

Nova do Norte, data da assinatura digital. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza 

de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64433 Nr: 743-39.2018.811.0085

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES COLUCCI 

- OAB:21671/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 50-51, proferida 

nos autos, designo audiência de Conciliação para o dia 16 de MARÇO de 

2020, às 13:00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52133 Nr: 817-69.2013.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA DA SILVA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAIRO BATISTA BRAGA, CARLOS RAPOSO 

BRAGA, AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, 

AVIAÇÃO AGRICOLA MAANAIN LTDA, AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA FILIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:OAB/MT 3.162, MAURY BORGES DA SILVA - OAB:10.129 

OAB/MT, VANDERLEI NEZZI - OAB:8452

 Certifico e dou fé que intimo as partes requeridas acerca das cartas 

precatórias distribuidas para oitiva de suas testemunhas conforme relação 

abaixo com o fito de providênciarem o RECOLHIMENTO DAS CUSTAS e 

demais providências. Prazo 15 (quinze) dias.

 1000186-07.2020.8.11.0007-6ª Vara de Alta Floresta-MT, testemunha 

Danilo de Oliveira Vieira;

1000045-39.2020.8.11.0087-Vara Única da Comarca de Guarantã do 

Norte-MT, testemunha Fabiano Alex Arnold;

1002217-92.2020.8.11.0041-1ª Vara Civel Carta Precatória Cuiabá-MT, 

testemunha Vanderlei de Oliveira Silva;

1000342-68.2020.8.11.0015-3ª Vara Civel de Sinop-MT, testemunha 

Romulo Jean de Matos.

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64712 Nr: 912-26.2018.811.0085

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILDA DE SOUZA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORIÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, PAULO HENRIQUE PASCOAL, APARECIDO MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT, QUECELE DE CARLI - OAB:OAB/MT 17062/O, TIAGO 

FRIGHETTO - OAB:23745-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento à decisão de fls. 79, proferida nos 

autos, designo audiência de CONCILIAÇÃO para o dia 02 de MARÇO de 

2020, às 14:30horas, consignando ainda que a intimação da PARTE 

AUTORA será realizada na pessoa de seu advogado (Art. 334, § 3º e 270 

do CPC).

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000181-42.2020.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO MARINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - MT16377-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000181-42.2020.8.11.0085 POLO ATIVO:ADAO MARINHO 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ POLO 

PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA 

NOVA DO NORTE Data: 12/03/2020 Hora: 15:30 , no endereço: AVENIDA 

12 DE ABRIL, 1000, CENTRO, TERRA NOVA DO NORTE - MT - CEP: 

78505-000 . CUIABÁ, 22 de janeiro de 2020 (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67487 Nr: 690-24.2019.811.0085

 AÇÃO: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz 

Singular->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SAMYLLA DE BARROS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLIANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN DE BARROS DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 20467/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATO ORDINATÓRIO. INTIMAÇÃO do advogado da parte requerente 

acerca da audiência preliminar designada para o dia 09 de março de 2020, 

às 14h30min.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000017-04.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDRIN UHDRE NOVAIS (REQUERIDO)

URANO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ELETRONICOS E 

ALIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE VARA ÚNICA NÚMERO DO PROCESSO: 

1000017-04.2020.8.11.0077 CLASSE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) 

POLO ATIVO: Nome: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Endereço: 

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041, - DE 953 AO FIM - 

LADO ÍMPAR, VILA NOVA CONCEIÇÃO, SÃO PAULO - SP - CEP: 

04543-011 POLO PASSIVO: Nome: ALDRIN UHDRE NOVAIS Endereço: 

desconhecido Nome: URANO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

ELETRONICOS E ALIMENTOS LTDA Endereço: Marechal, 0, Marechal, VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - CEP: 78245-000 DESPACHO 

Vistos, etc. Comunique-se ao juízo de origem a distribuição desta carta 

precatória. Certifique-se acerca do recolhimento das custas de 

distribuição da carta precatória. Caso não tenham sido recolhidas, 

intime-se a parte interessada para comprovar o pagamento em 30 dias, 
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sob pena de devolução. Não comprovado o pagamento, devolva-se. 

Solvidas as custas, cumpra-se a diligência deprecada, expedindo-se o 

necessário, servindo a cópia da própria carta precatória como mandado. 

Havendo necessidade de realização de atos pela parte interessada, 

intime-se para providências no prazo de 10 (dez) dias. Decorrido o prazo 

de 30(trinta) dias sem manifestação, devolva-se a carta precatória à 

origem, com fundamento no art. 393 da CNGC-TJMT. Após o cumprimento 

integral da diligência deprecada, devolva-se a carta precatória à origem, 

independentemente de nova decisão judicial, com as homenagens e 

cautelas de estilo. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 22 de janeiro de 

2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000004-39.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA FRANCISCA DE MOURA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEVACK RIBEIRO OAB - SP0310498A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000004-39.2019.8.11.0077. AUTOR(A): TEREZA FRANCISCA DE MOURA 

REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Indefiro o pedido de 

condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de 

má-fé, pois as partes nos processos previdenciários são pessoas 

humildes e que depositam nos advogados contratados toda sua 

confiança, e nem de longe entendem os meandros jurídicos do que se 

passa no processo. Logo, não vislumbro má-fé da parte. Todavia, 

determino a expedição de ofício com cópia integral dos autos para a 

OAB/MT, para apurar a conduta do advogado Dr. Rafael Nevack Ribeiro, 

porquanto incumbe ao Tribunal de Ética daquela instituição perquirir quanto 

a eventual dolo ou culpa do causídico, não sendo função do Poder 

Judiciário tal apuração. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença e 

arquive-se, com baixa. Intime-se. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 

22 de janeiro de 2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000632-28.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

VOLPATO AGROPECUARIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXSANDRO NEVES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT26392/O 

(ADVOGADO(A))

MARAISA FONSECA ZANCHETA OAB - MT0017310A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 

(IMPETRADO)

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO Processo: 

1000632-28.2019.8.11.0077. IMPETRANTE: VOLPATO AGROPECUARIA 

LTDA IMPETRADO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA 

TRINDADE Vistos, etc. 1- Mantenho a decisão agravada, pelos seus 

próprios fundamentos. Contudo, verifico que foi deferido o efeito 

suspensivo em sede de liminar em agravo de instrumento, razão pela qual 

determino a intimação das partes acerca da decisão. 2- Certifique-se 

acerca da notificação da autoridade coatora e eventual decurso de prazo 

para prestar informações. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 22 de 

janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 68602 Nr: 1068-04.2019.811.0077

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Pablo da Costa Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Paula Zamo - 

OAB:24192/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante do supra relatado, e em cumprimento ao Artigo 8º, § 

Único da Ordem de Serviço nº. 01/2017 – Vila Bela, impulsiono os autos ao 

advogado do requerente, para se manifestar no prazo legal.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25378 Nr: 718-36.2007.811.0077

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Maximiano de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - 

OAB:18099, THAÍS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - OAB:22056/O, 

Waldeci Leles Martins - OAB:4840-B/MT, Willian José de Araújo - 

OAB:3.928-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nos termos da Legislação Vigente e Provimento n°. 

56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito aos advogados do Exequente 

para se manifestar acerca do Despacho de fl.(59) e Petição de 

Desarquivamento de fls.(62/65v°) no prazo legal, em conformidade as 

Ordem de Serviço n°. 01/2008 e 01/2017 deste Juízo.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31916 Nr: 1216-93.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marilza Gonçalves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:15196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, o Recurso de Contestação de fls.(91/99) foi interposto 

TEMPESTIVAMENTE.

 Certifico ainda que, diante do supra relatado, e em cumprimento ao Artigo 

8º, § Único da Ordem de Serviço nº. 01/2017 – Vila Bela, impulsiono os 

autos ao advogado do Requerente, para se apresentar a Impugnação à 

Contestação no prazo legal.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59630 Nr: 49998-58.2016.811.0077

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Moura Melo, Francisco Moura Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubney Cano de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBNEY CANO DE BRITO - 

OAB:18161, Ruth Aiardes - OAB:15463

 Em cumprimento ao Artigo 8º, § único da Ordem de Serviço nº 

01/2017-Vila Bela, impulsiono o processo aos advogados das partes para, 

querendo, no prazo legal, manifestar-se quanto a proposta de honorários 

(fls. 100/106) do perito nomeado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62119 Nr: 1082-56.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 
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1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Vera Lucia dos Santos Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20.236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, em cumprimento a Ordem de Serviço 

01/2017-VB e Artigo 13 da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, que 

Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos ao 

advogado do Requerente para formular o pedido de cumprimento de 

sentença que deverá ser distribuído na forma eletrônica, via PJe, instruído 

com digitalização das peças essenciais do processo como inicial, data de 

distribuição, documentos pessoais, citação, indeferimento administrativo 

se houver, sentença e trânsito em julgado, sem a necessidade de 

recolhimento de custas iniciais ou taxa judiciária, por se tratar de mera 

continuidade do mesmo processo já distribuído.

Para constar, lavrei a presente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63002 Nr: 1469-71.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Vila Bela da Santíssima 

Trindade-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se o Município de Vila Bela, conforme já determinado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-79.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

RAMONA MALDONADO PERALTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000012-79.2020.8.11.0077. AUTOR(A): RAMONA MALDONADO 

PERALTA REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos, etc. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se 

de ação previdenciária com pedido de tutela de urgência, movida em 

desfavor do INSS. O jurista Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o 

procedimento da cognição parcial privilegia os valores certeza e 

celeridade”, define, como objetivos próprios da tutela de cognição 

sumarizada: “I) assegurar a viabilidade da realização de um direito 

ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar antecipadamente um 

direito, em face de uma situação de perigo; III) realizar um direito em vista 

de suas peculiaridades e em razão dos custos do procedimento comum” 

Três, portanto, são os requisitos indispensáveis à tutela de urgência, em 

torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, quais sejam, a 

verossimilhança quanto ao direito narrado; a probabilidade da ocorrência 

de dano de difícil reparação – senão irreparável, isto é, a possibilidade de 

ineficácia material da decisão que venha a, eventualmente, conceder a 

tutela definitiva e a prova inequívoca. Ante os documentos acostados com 

a inicial, verifico que a parte autora trouxe elementos suficientes para 

demonstrar a probabilidade do direito, consubstanciada no preenchimento 

dos requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade rural, 

notadamente a idade e a carência mínima; bem como é inequívoco o perigo 

de dano, por se tratar de verba alimentar. Desse modo, presentes os 

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO O PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o INSS implante, no prazo 

máximo de 30 dias a contar da citação, o benefício pleiteado pela parte 

autora. Considerando que neste tipo de ação não há possiblidade de 

acordo em audiência de conciliação, cite-se a parte ré no endereço 

mencionado na inicial, para apresentar resposta, com as advertências 

legais. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000029-18.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ALIENDRE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA OAB - MT0015333A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000029-18.2020.8.11.0077. AUTOR(A): JOAQUIM ALIENDRE REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Defiro à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita. Trata-se de ação previdenciária 

com pedido de tutela de urgência, movida em desfavor do INSS. O jurista 

Luiz Guilherme Marinoni, ao lecionar que “o procedimento da cognição 

parcial privilegia os valores certeza e celeridade”, define, como objetivos 

próprios da tutela de cognição sumarizada: “I) assegurar a viabilidade da 

realização de um direito ameaçado por perigo de dano iminente; II) realizar 

antecipadamente um direito, em face de uma situação de perigo; III) realizar 

um direito em vista de suas peculiaridades e em razão dos custos do 

procedimento comum” Três, portanto, são os requisitos indispensáveis à 

tutela de urgência, em torno dos quais deve circunscrever-se a cognição, 

quais sejam, a verossimilhança quanto ao direito narrado; a probabilidade 

da ocorrência de dano de difícil reparação – senão irreparável, isto é, a 

possibilidade de ineficácia material da decisão que venha a, 

eventualmente, conceder a tutela definitiva e a prova inequívoca. Partindo 

desse preceito, entendo que não se fazem presentes nos autos os 

requisitos autorizadores para a tutela de urgência pedida. Isso porque as 

provas carreadas aos autos, por si só, não demonstram que a parte 

autora tenha preenchido todos os requisitos autorizadores para a 

concessão da medida liminar. Entende-se por prova inequívoca, capaz de 

influir no convencimento do magistrado, aquela que autorizaria um 

pronunciamento favorável à parte autora, se a sentença tivesse de ser 

proferida no momento em que se está examinando o pedido de 

antecipação da tutela. Nesse aspecto, registro que os documentos 

apresentados pela parte autora não representam, a meu sentir, a prova 

inequívoca, sendo, na verdade, elemento de convicção, ao qual deverão 

ser somados outros para fins de deferimento do benefício previdenciário 

pleiteado. Diante disso, entendo que a tutela de urgência pretendida não 

encontra respaldo legal, vez que as provas até então produzidas nos 

autos não são suficientes para caracterizar o direito da parte autora. 

Posto isso, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Considerando que 

neste tipo de ação não há possiblidade de acordo em audiência de 

conciliação, cite-se a parte ré no endereço mencionado na inicial, para 

apresentar resposta, com as advertências legais. Vila Bela da Santíssima 

Trindade/MT, 22 de janeiro de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000783-91.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DE OLIVEIRA INACIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000783-91.2019.8.11.0077. AUTOR(A): ANA MARIA DE OLIVEIRA 

INACIO REU: BANCO PAN Vistos, etc. Intimada a parte autora para, na 

forma do art. art. 99, §2º do Código de Processo Civil, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, esta apresentou 
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extrato do INSS de que percebe pensão por morte rural e aposentadoria 

por idade rural no valor de um salário mínimo cada. Com efeito, verifica-se 

que a renda declarada pela autora nos autos já aumentou em 100% em 

relação àquilo que consta na petição inicial. Contudo, ainda assim tais 

documentos não afastam os elementos que evidenciam a falta dos 

pressupostos legais para a concessão da gratuidade, descritos na 

decisão anterior, a saber: "A PARTE AUTORA DISTRIBUIU MAIS DE DEZ 

DEMANDAS SIMILARES SIMULTANEAMENTE NO JUIZADO ESPECIAL 

DESTA COMARCA, afirma que recebe apenas R$ 998,00 mensais, mas 

junta extrato de que existem débitos consignados que totalizam R$ 502,40 

e fatura de energia elétrica rural de R$ 202,68, ou seja, tem gastos 

demonstrados nos autos de R$ 705,08, o que significa que certamente a 

autora possui outras rendas que não foram declaradas nos autos" porque 

os valores de renda demonstrados nos autos são incompatíveis com os 

gastos também declarados, e outros gastos intrínsecos à sobrevivência 

humana, sobretudo de idosos, o que demonstra que a parte autora possui 

outras rendas que não foram declaradas nos autos. Ademais, a parte 

autora poderia ter optado por ingressar com a demanda gratuitamente no 

Juizado Especial, porém entendeu por bem distribuí-la na Vara Única. Fica, 

assim, afastada a presunção relativa prevista no art. 99, §3º do CPC. Ante 

o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA formulado pela parte autora e DETERMINO a intimação da parte 

autora para comprovar o recolhimento das custas e taxa judiciária, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, 22 de janeiro de 

2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000021-41.2020.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON BATISTA DE MELO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO Processo: 

1000021-41.2020.8.11.0077. Autor: ADEMILSON BATISTA DE MELO Réu: 

MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE Vistos, etc. A parte 

autora requereu a concessão da gratuidade da justiça, juntando aos autos 

declaração de hipossuficiência. O art. 98 do Código de Processo Civil 

dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC), o 

próprio Código prevê no art. 99, §2º, que “o juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos”. No caso concreto, a parte autora está 

assistida por advogado particular, o que caracteriza elemento de 

capacidade econômica, embora não impeça, por si só, a concessão da 

gratuidade da justiça (art. 99, §4º, do CPC). Além deste, os seguintes 

elementos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão 

da gratuidade: autor se qualifica como mecânico, e pelas planilhas de 

valores juntadas aos autos, recebia vencimentos de elevado valor mensal, 

que ultrapassam o limite de gratuidade de justiça utilizado como parâmetro 

pela Defensoria Pública. Desse modo, havendo nos autos elementos que 

evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, afastando assim a presunção relativa emanada da declaração 

de hipossuficiência assinada pela parte autora, com fundamento no art. 

99, §2º do CPC DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntar aos autos 

documentos comprobatórios da incapacidade econômica, tais como cópia 

de contracheque/holerite ou outro comprovante de renda idôneo, próprio 

ou de membro familiar responsável pelo sustento da casa; cópia da 

declaração de imposto de renda do último exercício financeiro ou 

comprovante de que é isento do imposto de renda; cópia do extrato 

bancário do último mês; certidão do INDEA-MT com o quantitativo de gado 

registrado em seu nome ou negativa; certidão da JUCEMAT informando as 

sociedades empresárias de que faz parte ou negativa. Poderá a parte 

autora, no prazo de quinze dias, caso queira, comprovar o recolhimento 

das custas e taxas iniciais. Vila Bela da Santíssima Trindade, 22 de janeiro 

de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de Direito VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 22 de janeiro de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000623-66.2019.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

OVIDIO PIRES CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ÚNICA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA Processo: 

1000623-66.2019.8.11.0077. EXEQUENTE: OVIDIO PIRES CORREA 

EXECUTADO: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos, 

etc. Revogo a decisão do ID 25699981, pois não pertence a este 

processo. Considerando a concordância das partes, HOMOLOGO os 

cálculos apresentados pela parte exequente no mov. ID nº 22703306, nos 

termos do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil. Nos termos do 

art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data esta 

sentença, desnecessária a intimação das partes. Expeça-se 

RPV/precatório. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 22 de janeiro de 

2020. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz(a) de Direito

Comarca de Vera

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº. 004/2020-DF

O Excelentíssimo Senhor Doutor Jorge Hassib Ibrahim, Meritíssimo Juiz de 

Direito e Diretor do Fórum, da Comarca de Vera Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. JESSICA CRISLAINE BORGES DOS SANTOS, 

brasileira, solteira, portadora do RG nº 2376880-0, SEJSP/MT e do CPF nº 

052.831.821-77, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete 

I-PDA-CNE-VII, do Gabinete da Vara Única da Comarca de Vera, a partir da 

assinatura do Termo de Posse e exercício que deverá ser editado e 

assinado após a publicação deste.

 Art. 2º - Remeta-se cópia ao Departamento de Recursos Humanos do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Publique-se.

Vera-MT, 22 de janeiro de 2020.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito/Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131275 Nr: 2323-19.2019.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAGO HENRIQUE TEIXEIRA, MARKSON 

DOUGLAS SILVA PONDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELVES D AGOSTINI GOULART 
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- OAB:27178/O

 Intimar o(a,s) Advogado(a,s) da(s) parte(s) requerida(s) da designação 

da audiência de instrução para o dia 29 de JANEIRO de 2019 às 13h00min, 

neste Juízo, onde serão inquiridas as testemunhas mencionadas no 

despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101278 Nr: 521-93.2013.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ILDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA VANESSA GIROTTO DA 

SILVEIRA - OAB:14898/MT, JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA - 

OAB:6752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para INTIMAR a parte requerente para que tome 

ciência da expedição do RPV/PRECATÓRIO, requerendo o que entender 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103790 Nr: 1371-16.2014.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GICELDA CARGNIN SEIBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para INTIMAR a parte requerente para que tome 

ciência da expedição do RPV/PRECATÓRIO, requerendo o que entender 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101169 Nr: 417-04.2013.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALORINDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para INTIMAR a parte requerente para que tome 

ciência da expedição do RPV/PRECATÓRIO, requerendo o que entender 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101948 Nr: 1152-37.2013.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LUNA BRITO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para INTIMAR a parte requerente para que tome 

ciência da expedição do RPV/PRECATÓRIO, requerendo o que entender 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115973 Nr: 1210-98.2017.811.0102

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE TEREZINHA MONTEIRO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL (INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para INTIMAR a parte requerente para que tome 

ciência da expedição do RPV/PRECATÓRIO, requerendo o que entender 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 126202 Nr: 2795-54.2018.811.0102

 AÇÃO: Execução de Título Extajudicial contra a Fazenda 

Públ ica->Execução de Tí tu lo  Ext ra jud ic ia l ->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos 

presentes embargos, porém os REJEITO, mantendo, in totum, a decisão 

embargada. INTIME-SE o exequente para cumprir a decisão de ref. 

4.Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Jorge Hassib 

IbrahimJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 103738 Nr: 1341-78.2014.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMANTINO TAPPARO, JUREMA TAPPARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON MISTURINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:14125

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:OAB/MT 9876

 Código nº 103738

VISTOS.

Considerando a decisão de ref. 95, PROCEDA-SE, o Senhor (a) Gestor 

(a), à conversão da ação em cumprimento de sentença, nos termos 

emanados pelos art. 348 e 349, ambos da CNGC/MT.

Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ajuizada por AMANTINO 

TAPPARO e JUREMA TAPPARO em face de VILSON MISTURINI, através da 

qual pretende o recebimento de seu crédito.

As partes transacionaram nos autos, conforme se depreende da petição 

de ref. 135.

 É o breve relatório. DECIDO.

Não sendo constatada qualquer irregularidade na avença firmada, 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

SUSPENDO a presente execução, até que haja cumprimento integral da 

obrigação assumida entre as partes.

Decorrido o prazo estipulado no acordo, INTIME-SE a parte autora, para 

que manifeste nos autos, bem como a parte requerida.

Custas processuais e honorários advocatícios nos termos do acordo.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000329-36.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LAURA FRANCO DE CAMARGO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANO ROBERTO RONQUESEL BATOCHIO OAB - SP176724 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000329-36.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT0008196A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 24/07/2019 Hora: 09:00 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 13 de junho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-89.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

GIANCARLOS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000513-89.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

FERNANDO ROBERTO FELFILI - MT0003923A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 28/08/2019 Hora: 09:40 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 29 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000514-74.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARCELINO SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000514-74.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

FERNANDO ROBERTO FELFILI - MT0003923A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 28/08/2019 Hora: 10:00 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 29 de julho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000550-19.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000550-19.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO - MT16250-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 18/09/2019 Hora: 13:20 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 2 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000002-28.2018.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL GONCALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000002-28.2018.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - MT0017620A, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: SALA DE AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 27/03/2019 Hora: 14:00 , devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 29 de dezembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000544-12.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000544-12.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO - MT16250-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 18/09/2019 Hora: 10:00 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 2 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000551-04.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000551-04.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCELO YUJI YASHIRO - MT16250-O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado Sala: VERA - 

CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 18/09/2019 Hora: 13:40 , devendo 

comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à 

audiência designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da 

audiência, implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos 

do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento 

das custas processuais. VERA, 2 de agosto de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000372-70.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO SORRISAO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIANA LUZIA DE SOUZA FERNANDES (REQUERIDO)

JORGE FERNANDES SOBRINHO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000372-70.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LARISSA INA GRAMKOW - MT0008196A, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 14/08/2019 Hora: 13:40 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 21 de junho de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000614-29.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA SUPERMERCADOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSELI SCHUH (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000614-29.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - MT13117/O, da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Juizado 

Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 16/10/2019 Hora: 09:00 , 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. VERA, 4 de setembro 

de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000617-81.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

PLUMA SUPERMERCADOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI OAB - MT13117/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAILSON IZIDORIO (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000617-81.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

CLAUDIA ROSANE CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - MT13117/O, da 

data designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação, Sala: 

VERA - CONCILIAÇÃO - SECRETARIA Data: 23/10/2019 Hora: 09:00 , 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. VERA, 6 de setembro 

de 2019.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000644-64.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE JANE ARAUJO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1000644-64.2019.8.11.0102 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: SILVIO 

FERREIRA FREITAS - MT0019920A, da data designada para realização de 

audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: VERA - CONCILIAÇÃO - 

SECRETARIA Data: 06/11/2019 Hora: 13:20 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VERA, 3 de outubro de 2019.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000249-72.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI MARIA GATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000249-72.2019.8.11.0102 

Reclamante: NOELI MARIA GATTO Reclamado: MUNICÍPIO DE VERA/MT 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. 

Relatório dispensado. A parte autora, servidora pública do Município de 

Vera/MT, relata que foi aprovada no concurso público nº 001/2009, 

realizado em 17/01/2010 para o cargo de PROFESSOR PEDAGOGO PÓS 

GRADUADO, 20h, conforme Termo de Posse N. 682 datado de 18 de 

fevereiro de 2010, nomeada para o cargo efetivo através da Portaria nº 

109/2010 datada de 18 de fevereiro de 2010 e Entrada em Exercício 

datada de 18/02/2010, e postula a incorporação do percentual de 11,98% 

na remuneração e a cobrança de verbas reflexas, relativa ao quinquênio 

que antecede a propositura da ação, decorrente de alegada perda 

advinda da conversão do cruzeiro real em URV. Extrai-se da contestação 

a arguição da prescrição quinquenal e, no mérito, a defesa da 

improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL DE MÉRITO - 

PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, 

no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o servidor público que não 

teve a sua remuneração convertida de cruzeiro real para URV na forma 

prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, faz jus ao pagamento 

das diferenças salariais devido ao decréscimo e que o término da 

incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na 

remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor 

passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, eventual erro 

relativo à conversão que implicou em decréscimo remuneratório, por se 

tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia ter sido reconhecido 

até a data da publicação da lei que determinou a reestruturação da 

carreira, haja vista que a nova norma, a teor do decidido no RE 561836, 

encerra as alegadas perdas e, portanto, daria início ao prazo prescricional 

de cinco anos para sua cobrança. Portanto, foi fixado em sede de 

repercussão geral que, após a reestruturação da carreira do servidor 

público, inexiste direito à incorporação do percentual de 11,98%. No caso 

dos autos, no ano da posse da Requerente no cargo de Professora, a Lei 

Municipal que regulava o Magistério local já era a Lei 460/2000, (cópia 
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anexa), a qual, reestruturou a carreira e os vencimentos dos Professores, 

de modo que, eventuais perdas salariais já haviam sido compensadas com 

a reestruturação, e o Município de Vera, com a publicação da Lei em 

2011,efetuou nova reestruturação do cargo, conforme verifica-se na Lei 

Municipal 953/2011 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos, 

Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de 

Vera – MT, tendo sido demonstrado que a carreira de Professor passou 

por várias reestruturações até a data posse da Requerente, no ano de 

2002, sendo fixado novos parâmetros de vencimentos, e estes 

absorveram qualquer perda remuneratória dos salários que poderiam 

existir decorrentes da conversão da URV. A ação foi proposta passados 

mais de cinco anos da vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, 

mesmo se tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo 

reestruturação da carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como 

termo inicial a data da vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência 

recente do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. 

POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI 

ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão 

recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo 

fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos 

da data da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, 

Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; 

AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 

Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 

1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do 

autor, visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo 

o Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000006-02.2017.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

RAFHAELA TATIAN CUNHA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n° 1000006-02.2017.8.11.0102 

VISTOS. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. A parte Promovente, embora devidamente intimada para 

audiência de conciliação, não compareceu ao ato, tendo justificado a sua 

ausência posteriormente, ao id. 19284055. Pois bem, a parte autora 

somente compareceu em juízo para certificar-se acerca da audiência 

quando a solenidade já havia ocorrido, carecendo de plausibilidade a 

alegação de que esqueceu da data, não comportando acolhimento a 

tentativa de justificação. Diante da contumácia da parte promovente, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não houve 

comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, §2º, Lei 

9.099/95), CONDENO a parte promovente no pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado 28/FONAJE, não 

podendo repetir o ajuizamento desta ação sem que haja prévio pagamento 

das custas processuais deste feito. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Jorge Hassib Ibrahim 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000260-04.2019.8.11.0102

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA RODRIGUES DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VERA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE HASSIB IBRAHIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VERA Processo n.º 1000260-04.2019.8.11.0102 

Reclamante: EDNA RODRIGUES DE ALCANTARA Reclamado: MUNICÍPIO 

DE VERA-MT PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Relatório dispensado. A 

parte autora, servidora pública do Município de Vera/MT, relata que foi 

aprovada no concurso público nº 001/2006, realizado em 28/01/2007 para 

o cargo de ZELADOR, 40h, conforme Termo de Posse Nº 670, datado de 

06 de fevereiro de 2009, nomeada para o cargo efetivo através da 

Portaria nº 127/2009, datado de 06 de fevereiro de 2009 e, postula a 

incorporação do percentual de 11,98% na remuneração e a cobrança de 

verbas reflexas, relativa ao quinquênio que antecede a propositura da 

ação, decorrente de alegada perda advinda da conversão do cruzeiro real 

em URV. Extrai-se da contestação a arguição da prescrição quinquenal e, 

no mérito, a defesa da improcedência. Fundamento e decido. PREJUDICIAL 

DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 

repercussão geral, no Recurso Extraordinário n.º 561.836/RN, que o 

servidor público que não teve a sua remuneração convertida de cruzeiro 

real para URV na forma prescrita na Lei n.º 8.880/1994, e sofreu prejuízo, 

faz jus ao pagamento das diferenças salariais devido ao decréscimo e 

que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada 

caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma restruturação remuneratória. Nesse norte, 

eventual erro relativo à conversão que implicou em decréscimo 

remuneratório, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, só poderia 

ter sido reconhecido até a data da publicação da lei que determinou a 

reestruturação da carreira, haja vista que a nova norma, a teor do 

decidido no RE 561836, encerra as alegadas perdas e, portanto, daria 

início ao prazo prescricional de cinco anos para sua cobrança. Portanto, 

foi fixado em sede de repercussão geral que, após a reestruturação da 

carreira do servidor público, inexiste direito à incorporação do percentual 

de 11,98%. No ano de 1998, a Lei 327/1998 criou novos cargos, bem 

como reestruturou os já existentes. Entrementes, a Lei Municipal que 

regulava o cargo local já era a Lei 002/2005, a qual, criou novos cargos, 

bem como reestruturou os já existentes, sendo que, eventuais perdas 

salariais já haviam sido compensadas com a reestruturação. No ano de 
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2012, houve nova reestruturação do cargo, conforme verifica-se na Lei 

Complementar 017/2012 que Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 

Vencimentos da Prefeitura Municipal de Vera, e no ano de 2014, por meio 

de Lei Complementar 024/2014, atualmente vigente no Município de Vera, 

foram reestruturados todos os cargos dos servidores municipais, 

inclusive o cargo de Zelador. A ação foi proposta passados mais de cinco 

anos da vigência da lei que reestruturou a carreira. Assim, mesmo se 

tratando de obrigação de trato sucessivo, havendo reestruturação da 

carreira, incide a prescrição quinquenal tendo como termo inicial a data da 

vigência da lei. Nesse sentido, a jurisprudência recente do STJ: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR 

REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. 

PRESCRIÇÃO. 1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido 

está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina 

o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data 

da reestruturação. Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. 

Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg 

no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, 

DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1809026/AL, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

25/06/2019, DJe 02/08/2019) (g.n.) “Está prescrita a pretensão do autor, 

visto que a demanda foi proposta cinco anos após lei que, segundo o 

Tribunal a quo, reestruturou a carreira dos sevidores estaduais.” (voto – 

STJ AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019)[1]. 

A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento 

sobre o tema ao publicar a Súmula 11: SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

561836/RN-STF). Nesse contexto, considerando que entre a vigência da 

Lei que reestrutura a carreira da parte autora e o ajuizamento da presente 

ação transcorreu prazo superior a 5 (cinco) anos, impõe-se o 

reconhecimento da prescrição, inclusive de acordo com o art. 1º Decreto 

n. 20.910/32, "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos 

Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda 

federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem 

em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". 

Ante o exposto, ACOLHE-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO suscitada pelo 

requerido para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão e EXTINGUIR o 

processo na forma do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Submeto o presente PROJETO DE SENTENÇA à 

apreciação do Juiz de Direito Titular do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Vera para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Giordana Ribeiro Cardozo Juíza Leiga do Juizado Especial Cível 

e Criminal de Vera – assinado eletronicamente Vistos, etc. HOMOLOGO o 

projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, 

parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via 

recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. JUIZ DE DIREITO Dr. Jorge 

Hassib Ibrahim [1] ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 

3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. As 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt 

no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019).
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS 

 

PORTARIA nº 1/2020 
 

O Doutor CARLOS AUGUSTO FERRARI, Juiz de Direito Diretor do 

Fórum em Substituição Legal desta Comarca de Barra do Garças, 
Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc... 

 

CONSIDERANDO a necessidade de permanência de Oficiais de Justiça 
de Plantão, durante o expediente forense;  

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º - ESTABELECER a seguinte escala de Plantão a ser obedecida 

pelos Oficiais de Justiça no mês de FEVEREIRO de 2020, que servirão indistintamente a qualquer das 

Varas, ficando na escala reserva os plantonistas do dia seguinte: 
 

Período: Dia 3 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

SIRLENE APARECIDA SILVA 

UGO MARIANO DE SOUZA 

Período: Dia 4 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

AERRE FERREIRA BARCELOS 

ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

 
Período: Dia 5 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
ANTONIO CÉSAR SANTOS 

BENEDITO VENTURA GONÇALVES DA SILVA 

DUZELINA BENTO DA CRUZ 

Período: Dia 6 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
JOEL FERREIRA DAS NEVES 

JOEL VARJÃO ROSA 

JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 

Período: Dia 7 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
JULIO CÉSAR GONTIJO 

KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 

MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 

 
 

Período: Dia 10 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
MILTON JOSÉ BARRETO 

REJANE DIAS DE SOUZA 

SANDRA CRISTINA BARRETO 

Período: Dia 11 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

ANTONIO CÉSAR SANTOS 

Período: Dia 12 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
SIRLENE APARECIDA SILVA 

AERRE FERREIRA BARCELOS 

BAZELICE XAVIER MENDES 

Período: Dia 13 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
UGO MARIANO DE SOUZA 

ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

BENEDITO VENTURA GONÇALVES DA SILVA 

Período: Dia 14 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
DUZELINA BENTO DA CRUZ 

DARLEY CHAVES 

JOEL FERREIRA DAS NEVES  

Período: Dia 17 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
JOEL VARJÃO ROSA 

JOSÉ RILDO COELHO MACHADO 

KÁTIA SOCORRO VIANA QUEIROZ MACIEL 
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Período: Dia 18 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
JORGE LUIZ DE MOURA 

JULIO CÉSAR GONTIJO 

MARIA DA PIEDADE MARACAÍPES DE OLIVEIRA 

Período: Dia 19 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
ELIANE DE OLIVIERA MAGRO 

MILTON JOSÉ BARRETO 

REJANE DIAS DE SOUZA 

Período: Dia 20 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
SANDRA CRISTINA BARRETO  

SÉRGIO MARQUES ROCHA LIMA 

SIRLENE APARECIDA SILVA 

Período: Dia 21 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
AERRE FERREIRA BARCELOS 

WALDECY FRANCISCO DA SILVA 

UGO MARIANO DE SOUZA 

Período: Dia 26 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
BAZELICE XAVIER MENDES 

ANDRÉ LUIZ GOMES BEZERRA 

ANTONIO CÉSAR SANTOS 

Período: Dia 27 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
BENEDITO VENTURA GONÇALVES DA SILVA  

DARLEY CHAVES 

DUZELINA BENTO DA CRUZ 

Período: Dia 28 de FEVEREIRO de 2020 

Oficial (a): 
ELIANE DE OLIVIERA MAGRO 

JOEL FERREIRA DAS NEVES 

JOEL VARJÃO ROSA 

 
Art. 2º - As funções do Porteiro dos Auditórios deverão ser exercidas 

pelos Oficiais de Justiça designados diariamente, sem prejuízo de suas próprias funções. 

 

Art. 3º - O 1º plantonista da escala ficará de plantão na Vara 

Especializada dos Juizados Especiais desta Comarca. Na ausência do mesmo, deverá o seu substituto 

ficar no plantão. Caso não seja possível, por motivo justificável, será substituído pelo próximo meirinho 
escalado, observando a ordem crescente de substituição. O último plantonista da escala ficará de plantão 

na 2ª Vara Criminal. Caso não seja possível, também por motivo justificável, será substituído pelo 

penúltimo plantonista da escala.  

 
Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. 

 

Barra do Garças, 20 de janeiro de 2020. 

 

CARLOS AUGUSTO FERRARI 

                                                   JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

                                                     EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES 

 

PORTARIA Nº 1/2020-DF. 

  

O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, Leonísio 

Salles de Abreu Júnior, no uso de sua atribuições legais, 

  
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer a escala de plantão 

judiciário do mês de FEVEREIRO DE 2020, nos termos do Provimento nº 10/2016-CM e Provimento nº 

9/2019-CM; 

 
CONSIDERANDO que a distribuição e apreciação no regime de plantão 

na área cível das Comarcas de Cuiabá, Chapada dos Guimarães e Santo Antônio do Leverger será feita 

pelo PJe, nos termos da Portaria Conjunta nº 333/2019-PRES/CGJ, de 18 de fevereiro de 2019; 
 

CONSIDERANDO que o juiz plantonista criminal presidirá as 

audiências de custódia, nos finais de semana, feriados, recesso forense ou dia em que não ocorrer 

expediente normal, competindo aos servidores da unidade plantonista a expedição dos documentos 
necessários ao cumprimento das determinações judiciais, nos termos do art. 1º, §5º do Provimento nº 

1/2017-CM, de 18 de janeiro de 2017. 

 
RESOLVE: 

 

Art. 1º. Estabelecer a Estala de Plantão Judiciário nos finais de semana e 
feriados do Polo de Cuiabá, bem como do Plantão Semanal da Comarca de Chapada dos Guimarães, no 

mês de FEVEREIRO de 2020, das áreas cível e criminal, da seguinte forma: 

 

ÁREA CÍVEL. 
 

DATA CLASSE MAGISTRADO SERVIDOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA 

1/2/2020 FINAL DE 

SEMANA 

Paulo Toledo Ribeiro Júnior Eliane Rosa C. 

Rodrigues 

Josué Pereira dos 

Santos 

2/2/2020 FINAL DE 
SEMANA 

Paulo Toledo Ribeiro Júnior Eliane Rosa C. 
Rodrigues 

Josué Pereira dos 
Santos 

3/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Elieth Conceição Melo 
Barbosa 

Adalberto Alves de 
Lima Filho 

4/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Elieth Conceição Melo 
Barbosa 

Edivaldo Pedro dos 
Santos 

5/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Elieth Conceição Melo 
Barbosa 

Elaine Caso Caldas 

6/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Elieth Conceição Melo 
Barbosa 

João Paulo L. P. de 
Barros 

7/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Elieth Conceição Melo 
Barbosa 

Josué Pereira dos 
Santos 

8/2/2020 FINAL DE 
SEMANA 

Jones Gattass Dias Elieth Conceição Melo 
Barbosa 

Silvio Francisco Pilon 

9/2/2020 FINAL DE 
SEMANA 

Jones Gattass Dias Elieth Conceição Melo 
Barbosa 

Silvio Francisco Pilon 

10/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Fabrício Henrique P. e 
Nascimento 

Silvio Francisco Pilon 

11/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Fabrício Henrique P. e 
Nascimento 

Silvio Victor Leite de 
Campos 

12/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Fabrício Henrique P. e 
Nascimento 

Girlei Inês Trentin 

13/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Fabrício Henrique P. e 
Nascimento 

Elson Henrique de 
Almeida 

14/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Fabrício Henrique P. e 
Nascimento 

Adalberto Alves de 
Lima Filho 
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15/2/2020 FINAL DE 
SEMANA 

Rodrigo Roberto Curvo Fabrício Henrique P. e 
Nascimento 

Edivaldo Pedro dos 
Santos 

16/2/2020 FINAL DE 
SEMANA 

Rodrigo Roberto Curvo Fabrício Henrique P. e 
Nascimento 

Edivaldo Pedro dos 
Santos 

17/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Luciana Marques 
Gobbi Rozin 

Edivaldo Pedro dos 
Santos 

18/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Luciana Marques 
Gobbi Rozin 

Elaine Caso Caldas 

19/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Luciana Marques 
Gobbi Rozin 

João Paulo L. P. de 
Barros 

20/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Luciana Marques 
Gobbi Rozin 

Josué Pereira dos 
Santos 

21/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Luciana Marques 

Gobbi Rozin 

Silvio Francisco Pilon 

22/2/2020 FINAL DE 
SEMANA 

Bruno D'Oliveira Marques Luciana Marques 
Gobbi Rozin 

Elson Henrique de 
Almeida 

23/2/2020 FINAL DE 
SEMANA 

Bruno D'Oliveira Marques Luciana Marques 
Gobbi Rozin 

Elson Henrique de 
Almeida 

24/2/2020 PONTO 

FACULTATIVO 

Bruno D'Oliveira Marques Márcio Lima Pereira Silvio Victor Leite de 

Campos 

25/2/2020 FERIADO Bruno D'Oliveira Marques Márcio Lima Pereira Girlei Inês Trentin 

26/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Márcio Lima Pereira Elson Henrique de 
Almeida 

27/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Márcio Lima Pereira Adalberto Alves de 
Lima Filho 

28/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Márcio Lima Pereira Edivaldo Pedro dos 
Santos 

29/2/2020 FINAL DE 
SEMANA 

Angela Regina G. da S. G. 
Gimenez 

Márcio Lima Pereira Silvio Victor Leite de 
Campos 

 

ÁREA CRIMINAL. 

 
DATA CLASSE MAGISTRADO SERVIDOR OFICIAL DE 

JUSTIÇA 

1/2/2020 FINAL DE 
SEMANA 

Geraldo Fernandes Fidelis Neto Eliane Rosa C. 
Rodrigues 

Josué Pereira dos 
Santos 

2/2/2020 FINAL DE 
SEMANA 

Geraldo Fernandes Fidelis Neto Eliane Rosa C. 
Rodrigues 

Josué Pereira dos 
Santos 

3/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Elieth Conceição Melo 

Barbosa 

Adalberto Alves de 

Lima Filho 

4/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Elieth Conceição Melo 
Barbosa 

Edivaldo Pedro dos 
Santos 

5/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Elieth Conceição Melo 
Barbosa 

Elaine Caso Caldas 

6/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Elieth Conceição Melo 

Barbosa 

João Paulo L. P. de 

Barros 

7/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Elieth Conceição Melo 
Barbosa 

Josué Pereira dos 
Santos 

8/2/2020 FINAL DE 
SEMANA 

Jurandir Florêncio de Castilho Elieth Conceição Melo 
Barbosa 

Silvio Francisco Pilon 

9/2/2020 FINAL DE 

SEMANA 

Jurandir Florêncio de Castilho Elieth Conceição Melo 

Barbosa 

Silvio Francisco Pilon 

10/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Fabrício Henrique P. e 
Nascimento 

Silvio Francisco Pilon 

11/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Fabrício Henrique P. e 
Nascimento 

Silvio Victor Leite de 
Campos 

12/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Fabrício Henrique P. e 

Nascimento 

Girlei Inês Trentin 

13/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Fabrício Henrique P. e 
Nascimento 

Elson Henrique de 
Almeida 

14/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Fabrício Henrique P. e 
Nascimento 

Adalberto Alves de 
Lima Filho 

15/2/2020 FINAL DE 

SEMANA 

Francisco Alexandre Ferreira 

Mendes Neto 

Fabrício Henrique P. e 

Nascimento 

Edivaldo Pedro dos 

Santos 

16/2/2020 FINAL DE 
SEMANA 

Francisco Alexandre Ferreira 
Mendes Neto 

Fabrício Henrique P. e 
Nascimento 

Edivaldo Pedro dos 
Santos 

17/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Luciana Marques 
Gobbi Rozin 

Edivaldo Pedro dos 
Santos 
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18/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Luciana Marques 
Gobbi Rozin 

Elaine Caso Caldas 

19/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Luciana Marques 
Gobbi Rozin 

João Paulo L. P. de 
Barros 

20/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Luciana Marques 
Gobbi Rozin 

Josué Pereira dos 
Santos 

21/2/2020 SEMANAL Ramon Fagundes Botelho Luciana Marques 
Gobbi Rozin 

Silvio Francisco Pilon 

22/2/2020 FINAL DE 
SEMANA 

Aristeu Dias Batista Villela Luciana Marques 
Gobbi Rozin 

Elson Henrique de 
Almeida 

23/2/2020 FINAL DE 
SEMANA 

Aristeu Dias Batista Villela Luciana Marques 
Gobbi Rozin 

Elson Henrique de 
Almeida 

24/2/2020 PONTO 

FACULTATIVO 

Aristeu Dias Batista Villela Márcio Lima Pereira Silvio Victor Leite de 

Campos 

25/2/2020 FERIADO Aristeu Dias Batista Villela Márcio Lima Pereira Girlei Inês Trentin 

26/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Márcio Lima Pereira Elson Henrique de 
Almeida 

27/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Márcio Lima Pereira Adalberto Alves de 
Lima Filho 

28/2/2020 SEMANAL Leonísio Salles de Abreu Júnior Márcio Lima Pereira Edivaldo Pedro dos 
Santos 

29/2/2020 FINAL DE 
SEMANA 

Ana Graziela Vaz de C. A. Correa Márcio Lima Pereira Silvio Victor Leite de 
Campos 

 

 

Art. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá 
obedecer às disposições pertinentes contidas na CNGC/MT e no Provimento nº 17/2019-CM. 

 

Art. 3º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio da 

publicação da Portaria no Diário de Justiça Eletrônico. 
 

Art. 4º. Os Gestores da área administrativa deverão afixar a portaria em 

local visível para divulgação. 
 

Art. 5º. Os servidores e magistrados escalados serão comunicados da 

presente portaria por e-mail funcional. 
 

Art. 6º. A comunicação com os plantonistas se dará através do telefone 

móvel nº 65 99244-6595. 

 
Publique-se. Encaminhe-se cópia à Presidência, Coordenadoria 

Judiciária, Coordenadoria de Magistrados, Coordenadoria de Comunicação (art. 24 com redação do 

Provimento nº 9/2019-CM). Encaminhe-se cópia, ainda, à Promotoria de Justiça, Defensoria Pública e 
OAB, local. 

 

Chapada dos Guimarães/MT, 21 de janeiro de 2020. 

 
(Assinatura eletrônica) 

Leonísio Salles De Abreu Júnior 

Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ARAPUTANGA 

 

PORTARIA N.º 01/2020-DF 
 

O  Excelentíssimo Senhor Doutor Renato José de Almeida Costa Filho, 

MM. Juiz de Direito e Diretor do Fórum da Comarca de Araputanga, Estado de Mato Grosso, no uso de 
suas atribuições legais e na forma Lei: 

 

         CONSIDERANDO o Provimento 17/2019/CM, que estabelece o 

Plantão Regional no 1º Grau de Jurisdição do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso nos finais de 
semana e feriado, bem como no plantão semanal; 

 

   RESOLVE: 

 

                                                  Art. 1º - ESTABELECER a escala de plantão dos servidores da Comarca 

de Araputanga durante o plantão judiciário semanal, finais de semana e feriados do mês de 
Fevereiro/2020 das 13h às 17h no Prédio do Fórum: 

 
DATA CLASSE MAGISTRADO SERVIDOR TELEFONE 

SERVIDOR 
OFICIAL DE 
JUSTIÇA 

01  Final de 

Semana 
Henriqueta Fernanda C. 

Alencar Ferreira Lima 
Amanda Caroline 

Soares 

(65) 99995 6823 Marcilio da Silva 

Seba 

02 Final de 

Semana 
Henriqueta Fernanda C. 

Alencar Ferreira Lima 
Amanda Caroline 

Soares 

(65) 99995 6823 Marcilio da Silva 

Seba 

03  Semanal Renato José de Almeida Costa 
Filho 

João Henrique (65)99928 2693 Cristiane P. 
Nunes Pereira 

04 Semanal Renato José de Almeida Costa 
Filho 

João Henrique (65)99928 2693 Cristiane P. 
Nunes Pereira 

05  Semanal Renato José de Almeida Costa 
Filho 

João Henrique (65)99928 2693 Cristiane P. 
Nunes Pereira 

06 Semanal Renato José de Almeida Costa 
Filho 

João Henrique (65)99928 2693 Cristiane P. 
Nunes Pereira 

07 Semanal Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior 

Eliete Maria Mendes de 

Oliveira Henrique 

(65) 99991 2821 Cristiane P. 

Nunes Pereira 

08 Final de 

Semana 
Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior 
Eliete Maria Mendes de 

Oliveira Henrique 

(65) 99991 2821 Cristiane P. 

Nunes Pereira 

09 Final de 

Semana 
Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior 
Eliete Maria Mendes de 

Oliveira Henrique 

(65) 99991 2821 Cristiane P. 

Nunes Pereira 

10 Semanal Renato José de Almeida Costa 
Filho 

João Henrique (65)99928 2693 Roberto Carlos R. 
dos Santos 

11 Semanal Renato José de Almeida Costa 

Filho 

João Henrique (65)99928 2693 Cristiane P. 

Nunes Pereira 

12  Semanal Renato José de Almeida Costa 
Filho 

João Henrique (65)99928 2693 Cristiane P. 
Nunes Pereira 

13 Semanal Renato José de Almeida Costa 
Filho 

João Henrique (65)99928 2693 Roberto Carlos R. 
dos Santos 

14 Semanal Elmo Lamoia de Moraes Eliana Maria Mendes 

de Oliveira Caravier 

(65) 99923 2121 Roberto Carlos 

R. dos Santos 

15 Final de 

Semana 
Elmo Lamoia de Moraes Eliana Maria Mendes 

de Oliveira Caravier 
(65) 99923 2121 Roberto Carlos 

R. dos Santos 

16 Final de 

Semana 
Elmo Lamoia de Moraes Eliana Maria Mendes 

de Oliveira Caravier 
(65) 99923 2121 Roberto Carlos 

R. dos Santos 

17 Semanal Renato José de Almeida Costa 

Filho 

João Henrique (65)99928 2693 Gilson M. dos 

Santos 

18 Semanal Renato José de Almeida Costa 
Filho 

João Henrique (65)99928 2693 Gilson M. dos 
Santos 

19  Semanal Renato José de Almeida Costa 
Filho 

João Henrique (65)99928 2693 Gilson M. dos 
Santos 

20 Semanal Renato José de Almeida Costa 

Filho 

João Henrique (65)99928 2693 Gilson M. dos 

Santos 

21 Semanal Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati 
Stephany Cristian 

França Ramos 

(65) 99607 8261 Gilson M. dos 

Santos 
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22 Final de 

Semana 
Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati 

Stephany Cristian 

França Ramos 
(65) 99607 8261 Gilson M. dos 

Santos 

23 Final de 

Semana 
Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati 
Stephany Cristian 

França Ramos 
(65) 99607 8261 Gilson M. dos 

Santos 

24 Feriado Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati 
Keila Maria Pains de 

Oliveira 

(65) 99958 8972 Marcilio da Silva 
Seba 

25 Feriado Leonardo de Araujo Costa 

Tumiati 
Keila Maria Pains de 

Oliveira 

(65) 99958 8972 Marcilio da Silva 
Seba 

26 Semanal Renato José de Almeida Costa 
Filho 

João Henrique (65)99928 2693 Marcilio da Silva 
Seba 

27 Semanal Renato José de Almeida Costa 
Filho 

João Henrique (65)99928 2693 Marcilio da Silva 
Seba 

28 Semanal Claudio Deodato Rodrigues 

Pereira 

Juscenil Alves Arruda 

Souza 

(65)99667 5301 Marcilio da Silva 
Seba 

29 Final de 

Semana 
Claudio Deodato Rodrigues 

Pereira 

Juscenil Alves Arruda 

Souza 

(65) 99667 5301 Marcilio da Silva 
Seba 

 
                   Art. 2º. O Serviço de Plantão Judiciário, na Primeira Instância, deverá 

obedecer às disposições contidas na CNGC e no Provimentos nº 17/2019-CM.  

 
                   Art. 3º. A convocação dos escalados para o plantão se dará por meio da 

Publicação da Portaria no Diário da Justiça Eletrônico 

 
                   Art. 4º. A presente portaria deverá ser afixada em local visível para 

divulgação. 

 
                                                   Publique-se.  Cumpra-se.  

 

       Araputanga-MT, 21 de janeiro de 2020. 

 

           Renato José de Almeida Costa Filho 

                                                              Juiz de Direito Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE ROSÁRIO OESTE 

 

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE ASSISTENTE SOCIAL NO 

FÓRUM DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE-MT.  

 

EDITAL n. 023/2019-DF. 

 

O Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Rosário Oeste/MT, 
RICARDO NICOLINO DE CASTRO,  no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto 

no Provimento nº 6/2014/CM, alterado pelos Provimentos nº 13/2014/CM e nº 3/2018/CM, torna 

pública a classificação preliminar dos candidatos habilitados no processo seletivo para 
credenciamento de Pessoas Físicas na área de Serviço Social, para atendimento às Unidades 

Judiciárias do Fórum da Comarca de Rosário Oeste/MT. 

 

1. DO RECURSO  

 

1.1. Poderá ser interposto recurso quanto à pontuação atribuída aos documentos classificatórios, bem 

como quanto à ordem de classificação, devendo o recurso estar devidamente fundamentado, com as 
razões que a candidata entender pertinentes. 

 

1.2. O recurso deverá ser interposto ao Presidente da Comissão do presente Processo Seletivo, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação deste Edital, exclusivamente de forma física, junto ao 

Protocolo do Fórum de Rosário Oeste/MT, sito à Avenida Otávio Costa, s/n, Bairro Santo Antônio, 

no horário das 12h às 19h.  

1.3. Após a análise dos recursos interpostos será publicado novo Edital com a classificação definitiva 
dos candidatos.  

 

2. DA CLASSIFICAÇÃO  
 

2.1. Relação preliminar de ASSISTENTES SOCIAIS classificados, em ordem de classificação: 

 
FUNÇÃO ASSIST. SOCIAL ASSIST. SOCIAL ASSIST. SOCIAL 

 

    Requisitos 

Nalvanei da Silva Jacinto 

Figueiredo  

Juscélia Medeiros de Souza 

Ertt 
Danusa de S. Santos 

Tempo de serviço Público - 
6.1.1 

 
2,00 

 
2,00 

 
2,00 

Experiência profissional - 

6.1.2   

 

3,00 

 

3,00 

 

3,00 

Serviço público excedente - 
6.1.2.1 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Doutorado na área de 
atuação – 6.1.3.a   

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Doutorado fora da área de 

atuação 6.1.3.b 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

Mestrado na área de atuação 
– 6.1.3 e  

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Mestrado fora da área de 
atuação 6.1.3. d 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Especialização na área de 
atuação – 6.1.3. e 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Especialização fora da área 
de atuação -6.1.3. f   

 
0,50 

 
0,50 

 
0,50 

Participação em congressos, 
seminários e cursos de 
extensão 6.1.3. g  

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

Nota final  5,75 5,75 5,75 

Classificação  
1ºLugar 
(Port.379/2015/PRES) 
Art.º alínea” 

2ºLugar 
(Port.379/2015/PRES) 
Art.º alínea” 

3ºLugar 
(Port.379/2015/PRE) 
Art.º alínea” 
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Diante disso, determino à Diretoria do Foro que expeça Edital para dar 

conhecimento aos candidatos sobre o resultado preliminar do certame.  

 
Pulique-se. Certificado o decurso do prazo, remeta-se à Presidente do 

Tribunal de Justiça para homologação;  

 
Os documentos necessários ao eventual credenciamento deverão ser 

atualizados oportunamente. 

 

E para que chegue ao conhecimento de todos, é que foi expedido o 
presente edital. Rosário Oeste/MT, 18 de Dezembro de 2019. 

 

         (assinado digitalmente)  
RICARDO NICOLINO DE CASTRO   

     Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SAPEZAL 

 

CIA Nº 0060220-20.2019.8.11.0000 

DECISÃO 3013/2019-PRES 

                                     

PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE CONCILIADORES PARA A 

COMARCA DE SAPEZAL-MT 

 

EDITAL Nº 001/2020-DF 

 

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DANIEL DE SOUSA CAMPOS, no uso de 

suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº. 9.099/95 de 26 de setembro de 1995, Lei Complementar 

Estadual nº. 270/2007, de 02 de abril de 2007, Provimento n.º 040/2008/CM, de 19 de novembro de 

2008, Provimento nº. 15/2016-CM de 12 de julho de 2016 e alterações posteriores, torna pública a 

abertura do Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliadores conforme a oferta de vagas 

relacionadas no Anexo I deste Edital, mediante as seguintes condições:  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

1.1. O processo seletivo será regido por este Edital, promovido pelo Juiz Diretor do Fórum com o auxílio 

da Comissão designada para realização do processo seletivo, mediante Portaria. 

1.2. O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para o exercício da função de conciliador do 

Juizado Especial Cível e/ou Criminal, Vara Única da Comarca de Sapezal e far-se-á mediante prévia 

inscrição, que os habilitará a se submeterem à prova de múltipla escolha.  

1.3. É vedado o credenciamento de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até terceiro grau inclusive, de Magistrado ou de Servidor investido em cargo de direção, chefia 

ou assessoramento do Poder Judiciário, de acordo com a Resolução n. 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça.  

1.4. Os Conciliadores são particulares que colaboram com o Judiciário na condição de Auxiliares da 

Justiça, prestando serviço público relevante, sem vínculo empregatício e responderão pelas contribuições 

previdenciárias e tributárias, devendo, mensalmente, fazer prova da regularidade junto ao Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. 

 

2. DAS VAGAS  

 

2.1. A seleção visa à formação do cadastro de reserva e ao credenciamento de Conciliadores do Juizado 

Especial Cível e/ou Criminal, Vara Única, e de outras que vierem a surgir até a validade da seleção.  

2.2. Os conciliadores aprovados no presente teste seletivo e que ficarem para o cadastro de reserva serão 

credenciados para eventual vaga que surgir nos Juizados Especiais Cíveis e/ou Criminais ou Vara Única. 

 

3. DAS VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

 

3.1. As pessoas com deficiência, amparadas pelo art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, pelo 

Decreto n. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999; pelo art. 17, § 5º, da Lei n. 11.788/08, pelo § 2º do art. 

8º da Lei Complementar n. 04/90 – Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso, pelo art. 

21 da Lei Complementar n. 114, de 25 de novembro de 2002 e enunciado administrativo do Conselho 

Nacional de Justiça no Pedido de Providências n. 2008100000018125, poderão, nos termos do presente 

edital, concorrer a 10% (dez por cento) das vagas previstas e das que surgirem dentro do prazo de 

validade do processo seletivo.  

3.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o item anterior resulte em número fracionário, igual ou 

superior a 0,7, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente.  
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3.3. Sem prejuízo do disposto no subitem 3.1, para efeito de reserva de vaga serão consideradas pessoas 

com deficiência os candidatos que se enquadrarem em uma das seguintes categorias, desde que 

compatíveis com as atribuições a serem desenvolvidas:  

Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, 

acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 

hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 

deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não incapacitem ao 

desempenho das funções.  

Deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total de 41 (quarenta e um) decibéis (dB) ou mais, 

aferida por audiograma nas frequências de 500, 1.000, 2.000 e 3.000 Hz.  

Deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho com a 

melhor correção óptica; baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; os casos nos quais o somatório da medida do campo visual em ambos os olhos 

for igual ou menor que 60º (sessenta graus) ou a ocorrência simultânea de quaisquer condições anteriores.  

3.4. Além das exigências comuns a todos os candidatos para a inscrição no Processo Seletivo, aquele com 

deficiência deverão, no ato da inscrição:  

3.4.1. Em campo próprio do formulário de inscrição, declarar a opção por concorrer às vagas destinadas 

a pessoas com deficiência, bem como encaminhar para o Departamento responsável atestado médico que 

comprove a deficiência alegada e que contenha a espécie, o grau ou o nível do qual o deficiente é 

portador, a CID (Classificação Internacional de Doenças) e a provável causa dessa deficiência;  

3.4.2. Declaração de estar ciente de que a deficiência não poderá ser incompatível com o exercício das 

atribuições legais a serem desenvolvidas.  

3.5. Os documentos previstos nos subitens 3.4.1 e 3.4.2 deverão ser encaminhados pelo candidato 

portador de deficiência para o correio eletrônico ou entregues diretamente ao Setor responsável até o 

último dia previsto para inscrição.  

3.6. O não encaminhamento de qualquer um dos documentos especificados no subitem 3.4.1 e 3.4.2 

implicará o indeferimento do pedido de inscrição, passando o candidato, automaticamente, a concorrer às 

vagas com os demais inscritos não portadores de deficiência, desde que preenchidos os demais requisitos 

previstos neste edital.  

3.7. O candidato pessoa com deficiência que necessitar de condição especial para a realização da prova 

deverá informar na ficha de inscrição, especificando o tipo de necessidade. Se não o fizer, seja qual for o 

motivo alegado, realizará a prova nas condições propiciadas aos demais candidatos.  

3.8. A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e razoabilidade.  

3.9. O atestado médico terá validade somente para este Processo Seletivo, e não será devolvido, assim 

como não será fornecida cópia desse documento.  

3.10. O candidato pessoa com deficiência participará do Processo Seletivo em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo, avaliação, horário e local de aplicação das 

provas.  

3.11. O candidato inscrito na condição de pessoa com deficiência (PCD) ficará submetido à mesma nota 

mínima exigida aos demais candidatos para aprovação.  

3.12. As vagas não preenchidas, reservadas às pessoas com deficiência (PCD), serão aproveitadas pelos 

demais candidatos aprovados, em estrita observância à ordem de classificação no Processo Seletivo.  

3.13. A classificação de candidatos pessoas com deficiência obedecerá aos mesmos critérios adotados 

para os demais candidatos.  

3.14. A publicação do resultado final do Processo Seletivo será feita em duas listas, contendo, a primeira, 

a pontuação de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e, a segunda, somente a 

pontuação desses últimos, os quais serão chamados na ordem das vagas a eles reservadas, em face da 

classificação obtida, conforme dispõe, o art. 21, § 1º, da Lei Complementar Estadual 114/2002.  

3.15. O candidato pessoa com deficiência, se classificado, será, antes de sua nomeação, submetido à 

avaliação por equipe multiprofissional indicada pelo Tribunal de Justiça e/ou Comissão de Apoio do 

Processo Seletivo, na forma do disposto no art. 43 do Decreto n. 3.298, de 20-1-1999, que verificará sua 

qualificação como pessoa com deficiência, bem como o seu grau de capacidade para o exercício das 

atribuições legais.  
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3.16. A Comissão de Apoio ao Processo Seletivo seguirá a orientação da equipe multiprofissional, de 

forma terminativa, sobre a qualificação do candidato portador de deficiência e sobre a compatibilidade da 

deficiência com as atribuições.  

3.17. A data de comparecimento do candidato pessoa com deficiência aprovado perante a equipe 

multiprofissional será definida em edital próprio, momento em que deverá apresentar os documentos 

originais previstos nos subitens 3.4.1 e 3.4.2. 

3.18. Caso o candidato tenha seu pedido de inscrição como pessoa com deficiência indeferido, passará a 

concorrer juntamente com os demais candidatos, observada a rigorosa ordem de classificação, não 

cabendo recurso dessa decisão.  

3.19. A pessoa com deficiência que, no ato desta inscrição, não declarar esta condição não poderá 

interpor recurso em favor de sua situação.  

 

4. DA RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS  

 

4.1. Em cumprimento ao disposto nos artigos 2.º e 3º da Resolução 203, de 23 de junho de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, será reservado aos candidatos Negros o percentual de 20% (vinte por 

cento) das vagas oferecidas.  

4.2. A reserva de vagas de que trata o subitem anterior será aplicada sempre que o número de vagas 

oferecidas for igual ou superior a 3 (três).  

4.3. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1 deste Edital resulte em número fracionado, 

este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 

(cinco décimos), ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 

0,5 (cinco décimos), em conformidade com o que estabelece o § 2º do Art. 2º da Resolução 203, de 23 de 

junho de 2015, do Conselho Nacional de Justiça.  

4.4. Poderão concorrer às vagas ou ao Cadastro de Reserva, ambos destinados aos candidatos Negros, 

somente aqueles que, no ato da inscrição, se autodeclararem pretos ou pardos, conforme o quesito cor ou 

raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e optarem por 

concorrer a essas vagas. 

 4.5. A autodeclaração referida no subitem anterior deverá ser feita pelo candidato no ato da inscrição, 

preenchendo campo apropriado do Requerimento de Inscrição e terá validade somente para este processo 

seletivo.  

4.6. Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do processo seletivo e, se houver 

sido contratado, ficará sujeito à anulação da sua contratação, após procedimento administrativo em que 

lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

4.7. Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas a eles reservadas e às vagas 

destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo.  

4.8. Além das vagas referidas no subitem anterior, os candidatos Negros poderão optar por concorrer às 

vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD), se atenderem a essa condição, de acordo com sua 

classificação no processo seletivo.  

4.9. Os candidatos Negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência não 

serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas a candidatos Negros.  

4.10. Os candidatos Negros aprovados para as vagas a eles destinadas e às Pessoas com Deficiência 

(PCD), convocados concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por uma 

delas.  

4.11. Em caso de desistência de candidato Negro aprovado em vaga reservada, a vaga será preenchida 

pelo candidato Negro posteriormente classificado. Disponibilizado - 13/09/2018 Diário da Justiça 

Eletrônico - MT Ed. n.10337 Caderno de Anexos - 5 de 22  

4.12. Na hipótese de não haver candidatos negros aprovados em número suficiente para que sejam 

ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e 

serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação no concurso. 

4.13. A contratação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de ordem de classificação, de 

alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de 

vagas reservadas aos candidatos com deficiência e aos candidatos negros.  
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5. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA CREDENCIAMENTO 

 

5.1. De acordo com o estabelecido nas Leis nº 13.140/2015 (Lei de Mediação) e nº 9.099/95 (Lei dos 

Juizados Especiais), na Resolução nº 125/2010-CNJ, na Lei Complementar Estadual n. 270/2007 e suas 

alterações posteriores, e nos Provimentos n.º 040/2008-CM e 15/2016-CM, no ato do credenciamento os 

candidatos deverão atender as seguintes exigências:  

a) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar 

amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo 

de direitos políticos, nos termos do artigo 12, §1º, da Constituição da República Federativa do 

Brasil; 

b) Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;  

c) Ser bacharel ou acadêmico de Direito, regularmente matriculado em Universidade ou Faculdade 

Pública ou Particular, com curso autorizado ou reconhecido pelo Ministério da Educação, a 

partir do 3º ano ou 5º semestre;  

d) Ter idade mínima de 18 anos;  

e) Não possuir antecedentes criminais e não estar sendo demandado em ação de natureza cível;  

f) Não ter processo em andamento na unidade judiciária da Comarca onde pretenda exercer a 

função e perante os Juizados Especiais, durante o período de credenciamento;  

g) Não exercer quaisquer atividades político-partidárias;  

h) Não ser filiado a partido político e não representar órgão de classe ou entidade associativa. 

i) Quando devidamente justificada a situação de excepcionalidade da Comarca ou termo dela, bem 

como do risco de comprometimento ou necessidade do serviço judiciário, poderá ser dispensado o 

requisito do item c.  

 

6. DA REMUNERAÇÃO  

 

6.1. O Conciliador será remunerado por abono variável, de cunho puramente indenizatório, pelas suas 

atuações em favor do Estado, observando-se o teto máximo correspondente ao subsídio do cargo efetivo 

de Técnico Judiciário, previsto na Classe A, Nível I, obedecendo-se à seguinte escala pecuniária, de 

acordo com o movimento forense da Unidade:  

 

 

Audiências 

designadas para o 

conciliador no mês 

Valor do abono por audiência com:  

Presença das partes, 

com conciliação 

positiva  

Presença das partes, 

sem conciliação 

positiva 

Ausência do autor, do réu 

ou de ambos, devidamente 

citados e/ou intimados 

Até 50 0,85 UPF/MT 0,65 UPF/MT 0,25 UPF/MT 

De 51 a 100 0,5 UPF/MT 0,35 UPF/MT 0,22 UPF/MT 

De 101 a 150 0,5 UPF/MT 0,25 UPF/MT 0,19 UPF/MT 

Acima de 150 0,5 UPF/MT 0,2 UPF/MT 0,17 UPF/MT 

 

6.2. Somente serão remunerados os atos praticados após o credenciamento, sendo vedado, em qualquer 

caso, pagamento retroativo.  

6.3. Os atos remunerados serão apenas os praticados durante o mês, não se permitindo a cumulação, 

quando se tenha ultrapassado o referido teto.  

6.4. O candidato declarar-se-á ciente e de acordo com a sistemática de avaliação do desempenho 

qualitativo e quantitativo estabelecido no artigo 15-A, §2º, da Lei Complementar Estadual nº 270/2007, 

incluído pela Lei Complementar Estadual nº 513/2013.  

 

7. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO  

 

7.1. São atribuições do Conciliador:  

a) Abrir e conduzir a sessão de conciliação, sob a orientação do Juiz Togado ou do Juiz Leigo, e 

aplicar as técnicas de conciliação e mediação visando restabelecer a comunicação e promover o 

entendimento entre as partes;  
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b) Verificar qual é o método adequado para solução do conflito apresentado e realizar desde logo, a 

conciliação, se for o caso, ou recomendar outro método, como a mediação ou arbitragem;  

c) Redigir os termos de acordo, submetendo-os à homologação do(a) magistrado(a) competente;  

d) Certificar os atos ocorridos na audiência de conciliação, redigindo as atas das sessões que tenha 

realizado;  

e) Tomar por termo os requerimentos formulados pelas partes na audiência de conciliação;  

f) Preencher o relatório, a certidão de produtividade e encaminhar ao gestor judiciário, para 

certificar, e ao magistrado para atestar.  

7.2. São deveres do Conciliador:  

a) Observar rigorosamente os princípios estabelecidos no Código de Processo Civil (Lei nº 

13.105/2015, art. 166), na Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015, art. 2º) e no Código de Ética de 

Conciliadores e Mediadores Judiciais (Anexo III da Resolução nº 125/2010 do CNJ);  

b) Aplicar as técnicas de conciliação e mediação nas quais for treinado, visando restabelecer a 

comunicação e promover o entendimento entre as partes (art. 2º, do Provimento nº 15/2016-CM);  

c) Assegurar às partes igualdade de tratamento;  

d) Não atuar em causa em que tenha algum motivo de impedimento ou suspeição;  

e) Manter rígido controle dos processos em seu poder;  

f) Não exceder, injustificadamente, os prazos para submeter os acordos à homologação do(a) 

magistrado(a);  

g) Comparecer, pontualmente, no horário de início das sessões de conciliação e não se ausentar, 

injustificadamente, antes de seu término;  

h) Agir sob a orientação do (a)magistrado(a);  

i) Tratar com urbanidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público, 

Defensores Públicos, Advogados, Testemunhas, Servidores e Auxiliares da Justiça;  

j) Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular;  

k) Utilizar trajes compatíveis com o decoro judiciário;  

l) Não advogar perante a unidade em que atuar como conciliador, durante o período do 

credenciamento;  

m) Frequentar cursos e treinamentos indicados ou ministrados pelo Tribunal de Justiça.  

 

8. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 

 

8.1. A inscrição do candidato implicará na completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.  

8.2. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas, exclusivamente, na Central de 

Administração do Fórum da Comarca de Sapezal/MT, sito à Avenida Pirambóia, nº 800, Centro, no 

período de 27/01/2020 a 07/02/2020, no horário das 13h00min às 18h00min, mediante preenchimento 

do formulário constante do Anexo I, disponibilizado no site do Tribunal (www.tjmt.jus.br – serviços 

– credenciamento).  

8.3. O pedido de inscrição será dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, 

podendo ser realizadas pessoalmente, ou por meio de um procurador devidamente habilitado, ou, também, 

pelo correio, hipótese em que será considerada como data da inscrição aquela constante do carimbo de 

postagem dos correios.  

8.4. O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local da 

realização das provas.  

8.5. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, 

cabendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o direito de excluir do Processo Seletivo 

aquele que preenchê-la com dados incorretos e o que prestar informações inverídicas, ainda que o fato 

seja constatado posteriormente.  

8.6. Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do Registro na Previdência Social, que deverá ser 

informado na Ficha de Inscrição.  

8.7. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, por meio de fax ou pelo correio eletrônico.  

8.8. A candidata casada deverá inscrever-se com o nome que possuir na data da inscrição e, em caso de 

discordância entre esse nome e o da identificação, deverá apresentar no dia da realização da prova, além 
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da fotocópia da mesma cédula, cópia da certidão de casamento ou da decisão judicial que justifique a 

discordância.  

8.9. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, deverá solicitar 

atendimento especial para tal fim, mas não haverá compensação do tempo de amamentação no tempo de 

duração da prova.  

 

9. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES E DOS RECURSOS  

 

9.1. Será disponibilizada no Átrio do Fórum de Sapezal/MT e no endereço eletrônico www.tjmt.jus.br, na 

data provável de 14/02/2020, a lista com as inscrições preliminarmente deferidas, considerando-se 

indeferidas as que ali não constarem.  

9.2. Do indeferimento da inscrição caberá pedido de reconsideração, acompanhado de prova pré-

constituída, dirigido ao Juiz Presidente da Comissão de Apoio ao Teste Seletivo, no prazo de 02 (dois) 

dias úteis, contados da divulgação do resultado, devendo ser entregue pela mesma forma que foram 

realizadas as inscrições.  

 

10. DA PROVA  

 

10.1. O Processo Seletivo será realizado em uma única etapa, mediante aplicação de prova objetiva, que 

conterá 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, tendo cada uma 05 (cinco) alternativas de respostas, 

das quais apenas uma será considerada correta.  

10.2. Na correção da Prova Objetiva todas as questões terão o mesmo valor, lhe sendo atribuída notas de 

0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

10.3. As questões da Prova Objetiva versarão sobre o programa que constitui o Anexo III do presente 

Edital, abordando as seguintes áreas de conhecimento: 

 

Questões/Tipo Área de Conhecimento 

 

 

 

Objetiva 

Língua Portuguesa 

Direito Constitucional 

Direito Civil 

Direito Processual Civil 

Direito Penal 

Direito Processual Penal 

Política Judiciária de Tratamento Adequado dos Conflitos 

Lei dos Juizados Especiais 

Legislação Específica 

 

10.4. A Prova Objetiva terá duração de 4 (quatro) horas, no máximo.  

10.5. A Prova Objetiva será aplicada na data provável de 29/02/2020, das 08h às 12h, Escola 

Estadual Luiz Frutuoso da Silva, localizada na Avenida do Jaú, 1210, Centro, Sapezal-MT . 

10.6. O candidato deve comparecer ao local designado para realização das provas com antecedência 

mínima de meia hora do horário fixado para seu início, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou 

preta, de comprovante de inscrição e de documento de identidade original.  

10.7. Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário fixado 

para seu início.  

10.8. Serão considerados documentos de identidade: carteira expedida por Comando Militar, Secretaria 

de Segurança Pública, Instituto de Identificação ou Corpo de Bombeiro Militar; carteira expedida por 

órgão fiscalizador de exercício profissional (ordem, conselho etc.); passaporte brasileiro; certificado de 

reservista; carteira funcional expedida por órgão público que, por lei federal, valha como identidade; 

carteira de trabalho e previdência social; carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado 

pelo artigo 159 da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, e dentro do prazo de validade).  

10.9. Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, documento 

de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá apresentar documento que ateste o 

registro de ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, trinta dias.  
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10.10. O candidato que se retirar do ambiente de provas por motivo injustificado e/ou desacompanhado 

do Fiscal não poderá retornar em hipótese alguma.  

10.11. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala das provas deverão retirar-se do local 

simultaneamente.  

10.12. Não haverá segunda chamada ou repetição de prova, seja qual for o motivo alegado.  

10.13. O candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento sobre a realização da prova 

como justificativa de sua ausência. 

 10.14. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do 

candidato e resultará em sua eliminação do certame. 

 10.15. Não serão permitidas, durante a realização das provas, comunicação entre candidatos, nem 

utilização de livro, anotação, impresso ou qualquer outro material de consulta.  

10.16. O candidato deverá assinalar as respostas em folha apropriada, com caneta esferográfica azul ou 

preta, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da folha de 

respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as 

instruções específicas contidas neste Edital e na capa do caderno de questões personalizado. Em hipótese 

alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  

10.16.1. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente na folha de respostas serão de inteira 

responsabilidade do candidato. 

 10.17. Será nula a resposta dada pelo candidato quando:  

a) A folha de respostas apresentar emenda e/ou rasuras, ainda que legíveis;  

b) A questão apresentar mais de uma opção assinalada;  

c) Não estiver assinalada na folha de respostas;  

d) Preenchida fora das especificações.  

10.18. O candidato somente pode retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de 

provas, no decurso dos últimos trinta minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

10.19. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, durante a 

sua realização:  

a) For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para execução das provas;  

b) Utilizar-se de livro, calculadora e/ou equipamento similar, dicionário, nota e/ou impresso que não 

forem expressamente permitidos e/ou que se comunicar com outro candidato;  

c) For surpreendido dentro da sala de prova portando telefone celular, gravador, receptor, pager, 

notebook e/ou equipamento similar;  

d) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 

autoridade presente e/ou demais candidatos;  

e) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição e/ou em 

qualquer outro meio, que não os permitidos;  

f) Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;  

g) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento do fiscal;  

h) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando folha de respostas e/ou folha de texto definitivo;  

i) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas, na folha de 

rascunho e/ou na folha de texto definitivo; 

j)  Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;  

k) Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento ou ilegal para obter aprovação própria ou de terceiros, 

em qualquer etapa do concurso.  

10.20. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em 

razão do afastamento de candidato da sala de provas. 

 10.21. No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação destas e/ou autoridade presente, informações referentes ao seu conteúdo e/ou critérios de 

avaliação e de classificação.  

 

11. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO  
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11.1. A nota de cada questão da prova objetiva, feita com base nas marcações da folha de respostas, será 

igual a 02 (dois) pontos, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito definitivo 

da prova.  

11.2. O cálculo da nota da prova objetiva será igual à soma algébrica dos pontos obtidos nos itens que a 

compõem.  

11.3. Serão eliminados do processo seletivo os candidatos que obtiverem nota inferior a 50 (cinquenta) 

pontos. 

 11.4. Os candidatos aprovados serão classificados de acordo com a ordem decrescente da nota final. 

  

12. RECURSOS  

 

12.1. Caberá Recurso sobre indeferimento de Inscrição, sobre o Gabarito Preliminar da Prova Objetiva e 

sobre o Resultado Final do Processo Seletivo, todos dirigidos ao Juiz responsável pelo Processo Seletivo 

da Comarca para qual está concorrendo, por petição fundamentada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a 

contar do primeiro dia útil subsequente ao da divulgação do resultado.  

12.2. Admitir-se-á um único recurso, por candidato, para todas as questões impugnadas, sendo 

desconsiderado o recurso em duplicidade.  

12.3. Somente serão apreciados os Recursos expressos em termos convenientes, que apontem as 

circunstâncias que os justifiquem e forem interpostos nos prazos próprios, conforme determinado pelos 

Editais e Comunicados.  

12.4. Após a análise dos Recursos dos Gabaritos preliminarmente divulgados se fará a publicação dos 

Gabaritos definitivos, que poderão ser retificados ou ratificados, processando se o resultado da Prova 

Objetiva. 

12.5. Se o exame de recurso resultar em anulação de questão integrante da prova, a pontuação 

correspondente será creditada a todos os candidatos, independente de terem recorrido.  

12.6. Em hipótese alguma serão aceitos pedidos de revisão de recurso, recurso de recurso e/ou de 

gabarito definitivo.  

12.7. A síntese da análise de cada Recurso, se deferido ou indeferido, assim como o local da ciência do 

parecer de todos os Recursos, serão divulgados pelo Juiz responsável pelo Processo Seletivo.  

 

13. PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL  

 

13.1. A divulgação da relação dos candidatos aprovados no Processo Seletivo será feita por meio de 

Edital a ser fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça Eletrônico, bem como divulgado 

no site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br – serviços – credenciamento.  

13.2. Nas publicações das listagens dos resultados do Processo Seletivo constarão sempre os nomes dos 

candidatos, em ordem de classificação.  

13.3. Na hipótese de empate será dada preferência ao candidato que, pela ordem de prioridade:  

I. For mais idoso;  

II. Tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Política Judiciária Nacional de Tratamento 

Adequado dos Conflitos.;  

III. Tiver obtido maior pontuação nas questões atinentes à Lei dos Juizados Especiais (Lei n. 

9.099/95);  

IV. Apresentou maior tempo de formação em nível superior no Curso de Direito;  

 

14. DA HOMOLOGAÇÃO DA SELEÇÃO  

 

14.1. A homologação do Resultado Final da seleção será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça.  

 

15. DO CREDENCIAMENTO  

 

15.1. A aprovação na seleção não gera o direito ao credenciamento das vagas destinadas ao cadastro de 

reserva, mas este, quando se fizer, respeitará a ordem de classificação final e o prazo de validade da 

seleção.  
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15.2. Os candidatos aprovados serão credenciados pelo Presidente do Tribunal de Justiça, na ordem de 

classificação, no limite de vagas existente ou naquelas que surgirem dentro do prazo de validade da 

seleção, pelo período de até 02 (dois) anos, admitida uma única prorrogação.  

15.2.1. O credenciamento será automaticamente prorrogado, por igual período, se, dentro de 30 (trinta) 

dias do vencimento do biênio, não for publicado o ato de descredenciamento.  

15.3. Para o credenciamento o candidato deverá apresentar a seguinte documentação:  

a) Cópia da Carteira de Identidade, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do Registro na 

Previdência Social;  

b) Certidão negativa de antecedentes criminais;  

c) Declaração de Relação de Parentesco (Anexo IV).  

d) Declaração de que não exerce quaisquer atividades político-partidárias, que não está filiado a 

partido político e que não representa órgão de classe ou entidade associativa;  

e) Cópia do diploma, se bacharel, ou atestado de matrícula atualizado em Curso de Direito, se 

acadêmico;  

f) Atestado de sanidade física e mental;  

g) Declaração de que não exerce a função de árbitro ou mediador em institutos de mediação e 

arbitragem;  

h) Curriculum Vitae. 

 15.3.1. Constada a necessidade de credenciar, o Departamento responsável da Corregedoria Geral da 

Justiça entrará em contado por meio de telefone e email com o candidato da lista de aprovados, seguindo 

a ordem de classificação para que, no prazo de 02 (dois) dias, contados do envio do e-mail, manifeste 

interesse em ocupar a vaga em aberto.  

15.3.2. Quando convocado, o candidato que não tiver interesse na designação deverá declará-lo 

expressamente, podendo requerer sua inclusão para ocupar a última posição na lista de classificação.  

15.3.3. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o candidato 

deverá comunicar imediatamente o Departamento responsável da Corregedoria Geral da Justiça.  

15.3.4. O candidato que não se manifestar no prazo estipulado no item 16.3.1, será considerado 

desistente, não poderá ser designado para o exercício das funções, nem remanejado para a última posição 

na lista de classificação, passando a vaga para o próximo candidato da lista.  

15.3.5. No caso de desistência formal da nomeação, prosseguir-se-á à nomeação dos demais candidatos 

habilitados, observada a ordem classificatória. 15.3.6. Os documentos de que trata o item 15.3 deverão 

ser entregues diretamente na Diretoria do Foro ou no Departamento de Recursos Humanos do Fórum, no 

prazo de 03 (três) dias após a publicação do Ato, devendo, nesse momento, assinar o Termo de 

Compromisso e Responsabilidade, sob pena de configuração de desistência da função.  

15.3.7. Os candidatos aprovados serão submetidos à capacitação específica para as funções de 

conciliador, a qual será feita, preferencialmente, de forma presencial, ou, não sendo possível, por meio de 

plataforma de educação à distância – EAD.  

15.3.8. Em caso de alteração dos dados cadastrais constantes do formulário de inscrição, o candidato 

deverá comunicar imediatamente o Juiz responsável pela unidade para a qual for credenciado.  

 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

16.1. O acompanhamento das publicações de editais e comunicados referentes aos eventos desse Processo 

Seletivo é de responsabilidade exclusiva do candidato.  

16.2. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, a prova e/ou tornar sem efeito o credenciamento do 

candidato, se constatadas irregularidades nas declarações, nos documentos, na inscrição ou na realização 

das provas.  

16.3. A inscrição do candidato implicará a aceitação de todas as normas e todos os procedimentos para o 

Processo de Seleção regulamentados neste Edital, nos comunicados, avisos e demais instrumentos que 

forem publicados.  

16.3.1. Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, convocações, comunicados, resultados e 

homologação serão disponibilizados no átrio do Fórum e/ou no site do Tribunal de Justiça 

www.tj.mt.gov.br, e/ou publicados no Diário da Justiça Eletrônico.  
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16.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 

consumada a providência ou evento que lhe disser respeito, circunstância que será comunicada em Edital 

ou aviso a ser publicado.  

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.  

 

Sapezal-MT, 22 de janeiro de 2020.  

 

 

Daniel de Sousa Campos 

Juiz de Direito e Diretor do Foro 
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ANEXO I 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA CONCILIADOR INSCRIÇÃO 

 

INSCRIÇÃO Nº Data do Recebimento: 

 

Nome do Candidato:  

 

Identidade: 

 

Órgão Expedidor: Data da Expedição: 

 

 

CPF: 

Título de Eleitor: 

 

Zona: Seção: 

Registro na Previdência Social:  

 

PIS/PASEP: 

 

Data e Nascimento: 

 

Estado Civil: Sexo:M(   ) F(   )  Canhoto (    ) Destro (   ) 

Filiação: 

Pai:___________________________________________________________________ 

 

Mãe:__________________________________________________________________ 

 

Endereço Residencial:  

 

Telefone Residencial:  Telefone Celular: 

E-mail: 

Nível de Instrução: 

Instituição em que concluiu ou está cursando graduação em Direito:  

 

 

Data da Conclusão do Curso:  Cidade:  UF: 

Local de Trabalho:  

Endereço:  

Telefone:  

Declaro, sob as penas da lei, que preencho os requisitos para credenciamento na função de Conciliador do 

Juizado/Vara/Cejusc da Comarca de Sapezal exigido por meio do Edital nº 01/2020-DF, e a eles me 

sujeito integralmente. 

 

 

Assinatura: ____________________________________________________________ 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO 

 

 

NOME DO CANDIDATO(A): 

 

 

CPF: RG: CONJUGÊ: 

   

PAI: MÃE: 

  

 

COMARCA A SER CREDENCIADO(A):  

 

POSSUI CÔNJUGE, COMPANHEIRO, OU PARENTE EM LINHA RETA, COLATERAL OU POR 

AFINIDADE, ATÉ O TERCEIRO GRAU, INCLUSIVE, COM MAGISTRADOS OU SERVIDORES 

QUE OCUPAM CARGOS DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO NO PODER 

JUDICIÁRIO? 

 

(     ) SIM                                                                     (     ) NÃO 

 

NOME DO PARENTE CARGO RELAÇÃO DE 

PARENTESCO 

SETOR 

    

 

    

 

    

 

    

 

POR SER A EXPRESSÃO FIEL DA VERDADE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE PENAL, 

CIVIL E ADMINISTRATIVA, EM CUMPRIMENTO A SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, RESOLUÇÃO Nº 07/2005, DO CONSELHO NACIONAL DE 

JUSTIÇA, SEUS ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS, FIRMO A PRESENTE DECLARAÇÃO. 

 

DATA: ASSINATURA 
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ANEXO III 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA SELEÇÃO DE CONCILIADORES 

 

1. LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia Oficial. Acentuação Gráfica. Flexão Nominal e Verbal. 

Pronomes: emprego de formas de tratamento e colocação. Emprego de tempos e modos verbais. Vozes do 

Verbo. Concordância Nominal e Verbal. Regência Nominal e Verbal. Ocorrência de crase. Pontuação.  

2. DIREITO CONSTITUCIONAL: A Constituição: conceito e classificação. Princípios Fundamentais 

da Constituição Federal de 1988. Dos Direitos e Garantias Fundamentais: Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos – Dos Direitos Sociais. Mandado de Segurança. Habeas Corpus. Recurso 

Extraordinário.  

3. DIREITO CIVIL: Das pessoas: naturais e jurídicas. Dos fatos: negócio e atos jurídicos. Dos atos 

ilícitos. Direito das Obrigações. Direito das Coisas (Da posse – classificação, aquisição, efeitos, perda e 

proteção possessória; da propriedade móvel e imóvel – da aquisição, usucapião, direitos de vizinhança, 

perda da propriedade móvel e imóvel) Prescrição e Decadência. Direito do Consumidor. Lei 8.078/90 

(CDC).  

4. PROCESSO CIVIL: Condições da Ação. Pressupostos processuais. Auxiliares da Justiça. Dos 

Conciliadores e Mediadores Judiciais e Centros Judiciários de Solução de Conflitos (artigos 165 a 175). 

Da audiência de conciliação ou mediação (art. 334 e §§ do CPC). Causas de impedimento e suspeição. 

Instrução e Julgamento. Provas. Depoimento Pessoal. Confissão. Exibição de Documento ou Coisa. 

Prova Documental. Prova Testemunhal.  

5. DIREITO PENAL: Da aplicação das penas. Do crime. Das penas, das espécies de penas. Tipos 

Penais no Código Penal e nas Leis Especiais: Contravenções. Trânsito. Ambientais. Da Aplicação da 

Pena. Execução Penal. Código do Consumidor (penas). Lei do Porte de Arma. Conversão da Pena de 

Prestação de Serviço à Comunidade em Privativa de Liberdade.  

6. DIREITO PROCESSUAL PENAL: Do Processo em Geral. Do Inquérito Policial. Da Ação Penal. 

Da Competência. Da Prova. Da Citação e Intimações e da Sentença.  

7. POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE TRATAMENTO ADEQUADO DOS 

CONFLITOS: Resolução nº 125/2010-CNJ. Lei nº 13.140/2015 (Lei de Mediação). Núcleo Permanente 

de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC e Centros Judiciários de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Resoluções nº 12/2011-TP, nº 007/2012-TP e nº 009/2012-TP. 

Regimento Interno e Ordens de Serviço do NUPEMEC/TJMT (disponível em 

http://www.tjmt.jus.br/OutrasAreas/ C/23927) 

8. LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS: Leis nº 9.099/95 e nº 10.259/01. Lei Estadual nº 6.176/03. 

Resoluções e provimentos específicos aos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Enunciados 

Nacionais e Estaduais. 

9. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA: LEI ESTADUAL N.º 4.964/85 (COJE) - LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL N.º 270/2007 DE 02 DE ABRIL DE 2007 (Institui nos Juizados Especiais do Estado de 

Mato Grosso o Juiz Leigo e o Conciliador, como Auxiliares da Justiça e dá outras providências) - 

REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS ESTADUAIS - REGIMENTO INTERNO 

DO CONSELHO DE SUPERVISÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - LEI ORDINÁRIA Nº 10.259, 

DE 12 DE JULHO DE 2001 (Dispõe sobre a instituição dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no 
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22 âmbito da Justiça Federal) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 (Institui 

o Código de Trânsito Brasileiro) - LEI ORDINÁRIA Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 

(Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 6.938, DE 31 

DE AGOSTO DE 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formulação e aplicação, e dá outras providências) - LEI ORDINÁRIA Nº 9.605, DE 13 DE 

FEVEREIRO DE 1998 (Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências) - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 

N° 38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995 (Dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente e dá 

outras providências).  
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